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SPRZEDAM

LUB WYNAJMÊ

A¿ do mêczeñskiej œmierci ...

Po raz pierwszy spotkaliœmy siê w
Warszawskim Seminarium Metropolital-
nym. Ksi¹dz Jerzy by³ dwa lata starszy
ode mnie. Œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ w 1972,  ja  zaœ dwa lata póŸniej.
Nieco bli¿ej poznaliœmy siê  w 1979, tu¿
po pierwszej pielgrzymce Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do Ojczyzny. Wówczas zo-
sta³em skierowany do pracy w parafii
Dzieci¹tka Jezus na ¯oliborzu, a ksi¹dz
Jerzy w³aœnie opuszcza³ tê parafiê i prze-
chodzi³ jako rezydent do koœcio³a œw.
Anny. Kilkakrotnie spotykaliœmy siê na

kole¿eñskich pogawêdkach. Naprawdê
bliski kontakt nawi¹za³ siê miêdzy nami
w  czerwcu 1981 roku, kiedy  przesze-
d³em do  parafii œw. Stanis³awa Kostki, w
której ksi¹dz Jerzy pracowa³ od roku. W
latach 1981 - 1985 pe³ni³em tam funk-
cjê wikariusza. Ksi¹dz Jerzy mia³  pro-
blemy zdrowotne, czêsto chorowa³. Jako
kap³an - pocz¹tkowo - niczym szczegól-
nym  siê nie wyró¿nia³.

W moim przekonaniu prze³omem w
jego ¿yciu by³ pierwszy kontakt  z pra-

cownikami Huty Warszawa  w  sierpniu
1980 roku. Odprawi³ mszê œwiêt¹ w cza-
sie ich strajku. Znalaz³ siê tam doœæ przy-
padkowo.  Ksi¹dz Piasecki, kapelan ksiê-
dza  kardyna³a  Stefana Wyszyñskiego,
jad¹c do Huty Warszawa, wst¹pi³ na ¯o-
liborz, do koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki.

dokoñczenie na str. 2

19 paŸdziernika minê³o 20 lat od dnia, w którym zosta³ zamordo-
wany S³uga Bo¿y ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. Do dziœ nie wiemy, kim
byli mocodawcy morderców ksiêdza. Wiemy, ¿e ksi¹dz Jerzy by³ wiel-
kim kap³anem, który sw¹ misjê doprowadzi³ do koñca. A¿ do mê-
czeñskiej œmierci.

Pozwólmy mówiæ œwiadkowi tamtych wydarzeñ ks. pra³atowi Mar-
cinowi Wójtowiczowi, który jest dziekanem dekanatu praskiego i
proboszczem parafii Chrystusa Króla na Targówku.

Poznaj swojego dzielnicowego  - Bia³o³êka

czêœæ 1

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

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

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

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

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA PA•DZIERNIKOWA
Nowoczesne wybielanie zêbów

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa

Kolejna gazeta

wyj¹tkowo we

wtorek - 9 listopada
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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

AUTO-PARTNER

www.auto-partner.pl

Specjalistyczny serwis

samochodów francuskich

i innych

- diagnostyka, geometria

- zawieszenie, hamulce

- uk³ady kierownicze

Peugeot, Renault, Citroen

Z¹bki ul. Klamrowa 2

tel.424-96-00,050978472

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK
- tyczenia, pomiary, niwelacja

- mapy prawne, rozgraniczenia

- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami

bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

ul. Grochowska 92 lok 3 W-wa tel. 879-84-27

tel/fax 879-86-58, tel. kom. 0-501-193-176

www.geodeta.waw.pl

GEODETA ∝ &∝ &∝ &∝ &∝ & ΩΩΩΩΩ
ul. Jagielloñska 38
tel. 818-89-68

kom 0602-616-877

uczniowie - zni¿ki
MI£A, FACHOWA OBS£UGA

PRASKA AUTO SZKO£A

„PAS”
kategorie A1,A,B,C,E

www.pas.prawojazdy.com.pl
www.pas.qp.pl

ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)

- telefony, domofony, faksy

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprzawa, instalacje, monta¿

BELPOL
tel/fax 670-06-58

Wówczas wszed³ do zakrystii  ksi¹dz Je-
rzy Popie³uszko.  Ksi¹dz Piasecki zapy-
ta³, czy nie zechcia³by pojechaæ do Huty
Warszawa, by odprawiæ mszê œwiêt¹.
Ksi¹dz Jerzy natychmiast przyj¹³ tê pro-
pozycjê i znalaz³ siê wœród strajkuj¹cych.
Huta by³a wówczas ogromnym zak³a-
dem, w którym pracowa³o ponad dzie-
wiêæ tysiêcy ludzi.

Ksi¹dz Jerzy ca³¹ dusz¹ i sercem im
siê poœwiêci³. Kiedyœ poprosi³ mnie, ¿e-
bym wraz z nim i ksiêdzem Andrzejem
Przekaziñskim sprawowa³ Eucharystiê na
festynie z okazji œwiêta patrona hutni-
ków - œw. Floriana. To podczas tej uro-
czystoœci na terenach rekreacyjnych wo-
kó³ Huty Warszawa mog³em siê przeko-
naæ,  jak wielkie rzesze ludzi pracy gro-
madzi  wokó³ siebie ksi¹dz Jerzy.

Kolejnym, wa¿nym etapem w ¿yciu
ksiêdza Jerzego, jak myœlê, by³ rok 1981
- a dok³adnie 25 kwietnia - poœwiêcenie

A¿ do mêczeñskiej
sztandaru Huty Warszawa, które odby³o
siê w koœciele œw. Stanis³awa Kostki. Sto-
j¹c  razem z wiernymi na placu przyko-
œcielnym  uczestniczy³em w tej uroczy-
stoœci, która znów zgromadzi³a t³umy
wiernych.

Mszy œw. przewodniczy³ wówczas ks.
biskup  Zbigniew Kraszewski.  By³y recy-
tacje i œpiewy  znanych warszawskich ak-
torów,  chrzestnymi sztandaru zostali
Andrzej Wajda i Alina Pieñkowska. Na
s³ynnych mszach œw. za Ojczyznê, w
ostatni¹ niedzielê ka¿dego miesi¹ca, co-
raz liczniej zaczêli siê gromadziæ najpierw
mieszkañcy ̄ oliborza, potem  mieszkañ-
cy ca³ej Warszawy, a¿ w koñcu zyska³y
one wymiar ogólnopolski. Warto przypo-
mnieæ, ¿e inicjatorem  mszy œwiêtych za
Ojczyznê by³  ksi¹dz proboszcz pra³at Teo-
fil Bogucki. Zapocz¹tkowa³ to dzie³o tu¿
po pierwszej wizycie Ojca œw. w  Polsce.
To Papie¿ zachêca³ nas do  modlitwy w
intencji Ojczyzny i Narodu. Ksi¹dz pra³at
Bogucki powierzy³ prowadzenie mszy œw.
za Ojczyznê ksiêdzu Jerzemu Popie³usz-
ce i to w³aœnie wówczas nabra³y one wy-
miaru ogólnowarszawskiego i ogólnopol-
skiego.

Wprowadzenie stanu wojennego 13
grudnia 1981 by³o, jak  s¹dzê, kolejnym
prze³omem  w ¿yciu ksiêdza Jerzego Po-
pie³uszki. Dla nas w parafii  œw. Stanis³a-
wa Kostki by³o to wydarzenie  szczegól-
nie dramatyczne, prze¿ywaliœmy bowiem
w³aœnie 12 i 13 grudnia nawiedzenie ko-
pii obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.

Podczas nocnego czuwania przed Jasno-
górskim Wizerunkiem modliliœmy siê
wraz z wiernymi.

 Pamiêtam, ¿e w nocy szala³a œnie¿y-
ca i wichura pozrywa³a  dekoracje na
zewn¹trz  koœcio³a. Wróci³em na pleba-
niê po kolejnym czuwaniu oko³o pierw-
szej w nocy i  zdrzemn¹³em siê nieco.
Tu¿ przed pi¹t¹  zbudzi³ mnie ksi¹dz Je-
rzy i  powiedzia³, ¿e  dzieje  siê coœ z³e-
go. Przypuszczam, ¿e ju¿ wtedy dotar³a
do niego wiadomoœæ  o wprowadzeniu
stanu wojennego.  Poprosi³ mnie  o spo-
wiedŸ, a nastêpnie o odwiezienie jego
m³odszego brata  na Dworzec Centralny.
Samochodem ksiêdza Jerzego wioz³em
Staszka Popie³uszkê na dworzec.

Kiedy przeje¿d¿aliœmy przez wiadukt
Dworca Gdañskiego zauwa¿y³em  trans-
portery wojskowe, wype³nione ¿o³nierza-
mi i du¿e grupy milicjantów. Wtedy
uœwiadomi³em sobie powagê sytuacji. Po
powrocie na plebaniê nie zasta³em ju¿
ksiêdza Jerzego. Najwidoczniej przyja-
ciele ostrzegli go, ¿e mo¿e zostaæ inter-
nowany.  I rzeczywiœcie po godzinie ósmej
rano przysz³o dwóch panów, którzy py-
tali o niego. Na mszach œw. by³o tego dnia
znacznie wiêcej wiernych ni¿ zwykle.

Wydarzeniem, które bardzo dobrze
charakteryzuje ks. Jerzego niech bêdzie
moje wspomnienie z pierwszej wigilii sta-
nu wojennego. Po wieczerzy na pleba-
nii, któr¹  spo¿yliœmy z liczn¹ grup¹ sa-
motnych, starszych osób, zawozi³  op³a-
tek ¿o³nierzom, którzy stali na rogatkach

ulic i grzali siê przy wêglowych piecach.
Niektórzy ze ³zami w oczach wyci¹gali
rêkê po op³atek, inni traktowali ten gest
jako prowokacjê.

Ksi¹dz Jerzy zwykle spêdza³ wigiliê z
zaprzyjaŸnionymi rodzinami. W ten wie-
czór potrafi³ odwiedziæ  kilkanaœcie ro-
dzin, z którymi dzieli³ siê op³atkiem i zo-
stawia³ drobne upominki.  W wigiliê sta-
nu wojennego chcia³ siê dzieliæ op³atkiem
z tymi, o których wiedzia³, ¿e s¹ daleko
od swoich  rodzin, i którzy  zapewne nie
z w³asnej woli musz¹ przebywaæ na uli-
cach miasta.  Ju¿ w pierwszych miesi¹-
cach stanu wojennego ksi¹dz Jerzy od-
wiedza³ internowanych i pomaga³ ich ro-
dzinom.

 W parafii funkcjonowa³a kuchnia dla
ubogich, ksi¹dz zawozi³ równie¿ produk-
ty spo¿ywcze potrzebuj¹cym rodzinom.
W stanie wojennym, jak pamiêtamy, zo-
sta³a uruchomiona zagraniczna pomoc
charytatywna. Na ¯oliborz  równie¿ do-
ciera³y transporty z odzie¿¹ i podstawo-
wymi artyku³ami spo¿ywczymi. Ksi¹dz
Jerzy by³ odpowiedzialny za dystrybu-
cjê  tych darów. Osobiœcie rozwozi³ pacz-
ki  potrzebuj¹cym.  W ka¿d¹ ostatni¹ nie-
dzielê miesi¹ca, równie¿ w stanie wojen-
nym, by³y odprawiane msze œw. za Oj-
czyznê. Przybywa³o na nie coraz wiêcej
osób, pragn¹cych us³yszeæ s³owa nadziei
i pokrzepienia.

 Jerzy by³ bardzo  normalny i auten-
tyczny. Jako rezydent w parafii mia³ nie-
wiele obowi¹zków - sprowadza³y siê one

zasadniczo do odprawienia mszy i dy-
¿uru w konfesjonale. Kiedy sta³ siê  zna-
n¹ osob¹, zw³aszcza za spraw¹ mszy œw.
za Ojczyznê, niektórzy z kolegów ko-

mentowali, ¿e kieruje siê chêci¹ zdoby-
cia popularnoœci. Na pocz¹tku i ja tak my-
œla³em.

Ks. Jerzy Popie³uszko z bp. Zbigniewem Kraszewskim, sufraganem
warszawskim na terenie Huty Warszawa

dokoñczenie ze str. 1

Od kilku lat w okresie listopa-
dowego Œwiêta Wszystkich
Œwiêtych i Dnia Zadusznego, na
³amach “Nowej Gazety Praskiej”
prezentujemy artyku³y poœwiê-
cone zapomnianym praskim ne-
kropoliom. Dziœ przedstawimy
dzieje dziewiêtnastowiecznych
praskich cmentarzy cholerycz-
nych i zachowanej do dziœ zbio-
rowej mogi³y ofiar tej choroby.

Mogi³a, utworzona w latach
1908-09, znajduje siê poœrodku
nasypów dawnych Kolei Nadwi-
œlañskiej i Obwodowej, które po
pó³nocnej stronie ulicy Starzyñ-
skiego tworz¹ dobrze widoczny
na planach miasta trójk¹t. Mogi-
³a jest odciêta od wszelkich dróg
i aby do niej dotrzeæ najlepiej
przekroczyæ nasyp kolejowy
równoleg³y do ulicy Starzyñskie-
go na wysokoœci ulicy Namy-
s³owskiej. Po wspiêciu siê na
nasyp i uwa¿nym przekroczeniu
torów idziemy dalej prosto ok.

Praskie cmentarze choleryczne
150 m po dawnym nasypie ko-
lejowym. Zbiorowy grób tzw.
choleryków znajduje siê u jego
krañca, po prawej stronie.

Mogi³a jest dziœ ca³kowicie za-
pomniana i zdewastowana. Jest
to niewielki pagórek, na którym
odnajdziemy czêœciowo zacho-
wane ozdobne ceglane ogrodze-
nie, zbudowane na rzucie kwa-
dratu o bokach ok. 4 x 4 m. Ma
ono formê niewysokiego murku
z powtarzaj¹cym siê motywem
krzy¿a. Wykonany z piaskowca
monument zwieñczony krzy¿em
jest od wielu lat przewrócony, a
krzy¿ po³amany na wiele ka-
miennych kawa³ków. S³abo czy-
telny napis g³osi: “Tu spoczywa-
j¹ szcz¹tki 478 ofiar zarazy cho-
lerycznej z lat 1872-73, zebrane
pod wspóln¹ mogi³¹ po zniesie-
niu cmentarza cholerycznego
przy budowie wêz³a kolejowego
w 1908 roku”.

Obszar zajmowany przez
wspó³czesne osiedla Praga II i
Praga III ju¿ od schy³ku XVIII
wieku by³ wykorzystywany jako
miejsce grzebalne. Gdzieœ przy
obecnej ulicy Jagielloñskiej, na
wysokoœci ZOO, w czasach Sta-
nis³awa Augusta Poniatowskie-
go zosta³ za³o¿ony niewielki
cmentarz wraz ze zborem dla
lokalnej spo³ecznoœci ewange-
lickiej. Od po³owy XIX stulecia
zaczêto zak³adaæ doraŸne
cmentarze dla zmar³ych na cho-
lerê w czasie powtarzaj¹cych siê
epidemii. Choroba ta przywle-

czona zosta³a na ziemie polskie
przez carskich ¿o³nierzy ju¿ w
czasie Powstania Listopadowe-
go (g³ównodowodz¹cy wojsk ro-
syjskich Iwan Dybicz zmar³ na tê
chorobê).

 Kolejne fale epidemii z ró¿-
nym nasileniem nawiedza³y
Warszawê po kilka razy nawet
w ci¹gu jednej dekady. Cmenta-
rze dla zmar³ych na cholerê za-
k³adano na przedmieœciach jak
Pow¹zki, a tak¿e w rejonie dzi-
siejszej ulicy i ronda Starzyñskie-
go na Pradze (rejon historyczne-
go Golêdzinowa). Jeden z cmen-
tarzy znajdowa³ siê na przedpo-
lu istniej¹cego do dziœ nadwi-
œlañskiego Fortu Œliwickiego.
By³y to nekropolie niewielkie,
zak³adane doraŸnie. Œlad po
nich gin¹³ szybko, czêsto nie
oznaczano ich nawet na planach
miasta.

Podczas kolejnej zarazy w
1872 roku zaczêto szukaæ nowe-
go miejsca pod cmentarz. Wy-
bór pad³ po raz kolejny na grun-
ta golêdzinowskie s¹siaduj¹ce
od pó³nocnego zachodu z Now¹
Prag¹. Nekropoliê zaprojektowa-
n¹ przez in¿yniera Henryka Su-
miñskiego otwarto 16 listopada
1872 roku. Opiekê nad cmenta-
rzem sprawowa³ Cezary Skory-
na, w³aœciciel fabryki kamieni i
maszyn m³yñskich z ulicy Olszo-
wej na Pradze, który sprawowa³
równie¿ funkcjê cz³onka dozoru
koœcielnego praskiej parafii NMP
Loretañskiej.

19 stycznia 1874 roku miasto
przejê³o cmentarz na w³asnoœæ,
lecz zwleka³o z wyznaczeniem
stró¿a. Dlatego te¿ nadal poczu-
waj¹cy siê do opieki nad nekro-
poli¹ Skoryna sam wynaj¹³ stró-
¿a, pana Przepiórkê, który wraz
z ¿on¹ zamieszka³ w domku przy
cmentarzu. Za wynagrodzenie
20 rubli obsadza³ cmentarz
drzewkami i pilnowa³ nagrob-
ków, których wed³ug lustracji z
1876 by³o 55.

Poczucie odpowiedzialnoœci
za cmentarz dostarcza³o panu
Skorynie problemów. Spiera³ siê
on z urzêdnikami miejskimi, a to
o doprowadzenie drogi do nekro-
polii (bezskutecznie), gdy¿ po
wybudowaniu w po³owie lat 70.
XIX w. linii kolejowych cmentarz
zosta³ odciêty poprzez wysokie
nasypy, a to musia³ odpieraæ za-
rzuty dotycz¹ce stró¿a Przepiór-
ki, którego podobno bezpod-
stawnie podejrzewano o udzie-
lanie schronienia podejrzanym
osobnikom. Ostatni pochówek
choleryczny mia³ tu miejsce 8
stycznia 1883 roku.

Od 1876 do 1882 roku z roz-
kazu w³adz wojskowych pocho-
wano tu te¿ siedmiu ¿o³nierzy
“ba³wochwalców”, czyli prakty-
kuj¹cych wierzenia pogañskie.
Ogó³em na cmentarzu pocho-
waæ miano 484 choleryków i 7
wspomnianych ¿o³nierzy. Co cie-
kawe, przedstawione tu dane
(pochodz¹ce z prasy warszaw-
skiej z lat 1908-10) dotycz¹ce

czasu istnienia cmentarza jak i
liczby pogrzebanych osób nie
pokrywaj¹ siê z danymi umiesz-
czonymi w treœci przytoczonej
wy¿ej nagrobkowej inskrypcji.

W 1908 roku rozpoczêto za-
krojone na szerok¹ skalê prace
ziemne przy przebudowie wêz³a
kolejowego. Cmentarz sprzed 30
lat by³ ju¿ kompletnie zapomnia-
ny. Po rozpoczêciu prac ³opaty
robotników zaczê³y natrafiaæ na
koœci ludzkie. Jak donosi³ repor-
ter jednej z gazet, zupe³nie nie
spodziewano siê odnalezienia
cmentarzyska. “Pierwsze koœci
posz³y wraz z ziemi¹ pod wa³
nasypowy. Teraz dopiero dzisiêt-
nik pilnuje, aby zbieraæ ka¿d¹
kostkê i do do³u zanosiæ. Kopa-
cze maj¹ ju¿ wprawê w okreœla-
niu dok³adnym miejsca mogi³y.
Co chwila ³opata natrafia na wie-
ko trumny, na ¿ó³tym piasku le¿¹
ju¿ sute piramidy z piszczeli i
czaszek ludzkich.”

Wszystkie szcz¹tki zdecydo-
wano siê pochowaæ we wspól-
nej mogile obok dawnego cmen-
tarza na koszt w³adz kolejowych.
Pomnik wystawiono ju¿ w 1909

roku wed³ug projektu in¿yniera
Lubickiego, który pe³ni³ te¿ funk-
cjê kierownika budowy wêz³a ko-
lejowego. Lubicki zwróci³ siê do
warszawskich gazet o pomoc w
u³o¿eniu stosownego napisu na
pomniku, zapewne tego same-
go, który istnieje do dziœ.

Nast¹pi³y jednak problemy z
ukoñczeniem mogi³y. Jak dono-
si³a prasa warszawska, plano-
wano poœwiêciæ mogi³ê latem
1909, póŸniej 1 listopada 1909.
W 1910 mogi³a sta³a ju¿ goto-
wa, jednak¿e kolej, która ponio-
s³a koszty budowy i ogrodzenia
pomnika, nie mog³a uzgodniæ
przejêcia dozoru nad mogi³¹
przez w³adze Cmentarza Bród-
nowskiego. Ostatecznie nie wie-
my, kto obj¹³ pieczê nad chole-
ryczn¹ mogi³¹ po³o¿on¹ w ca³ko-
witym osamotnieniu.

Osamotnienie to powoduje, ¿e
zrujnowana przez czas i wandali
nekropolia jest dziœ zupe³nie za-
pomnian¹ pami¹tk¹ dziejów
miasta. Czasem tylko ktoœ zapali
tu znicz i odmówi modlitwê za
pochowane tu ofiary epidemii.

Micha³ Pilich
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Realizujemy indywidualne za-

mówienia z zakresu akwary-
styki s³odkowodnej, pe³ny ser-

wis akwarystyczny, akwaria w
dowolnym wymiarze.

Dowóz akwarii gratis

Mo¿liwoœæ dowozu równie¿

karmy dla psów i kotów w wor-
kach 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

 Gdy zacz¹³em  uczestniczyæ w tych
spotkaniach, szybko zmieni³em zdanie.
Przekona³em siê, ¿e czyni to z potrzeby
serca. Ludzie, którzy przychodzili do ko-
œcio³a czuli siê wolni, mieli poczucie bez-
pieczeñstwa, on zbli¿a³ ich do Boga.

Pamiêtam jedne z jego imienin.
Otrzyma³ bardzo wiele kwiatów.  Pod
wieczór przyniós³ mi ich ca³e narêcze
mówi¹c -  weŸ je, dosta³em  ich bardzo
du¿o, niech i u ciebie  bêdzie kwieciœcie.
Niby drobny gest, ale jak¿e  wymownie
œwiadcz¹cy o jego  potrzebie dzielenia
siê z innymi. Sk¹din¹d wiem, ¿e potrafi³
zdj¹æ w³asne buty i daæ potrzebuj¹cemu,
czy  podzieliæ siê ostatni¹ kanapk¹. Bar-
dzo ceniê sobie niewielk¹ Pasyjkê  z ko-
œci s³oniowej, bez r¹k, któr¹ otrzyma-
³em od Jerzego przy  jakiejœ okazji. Jest
ona dla mnie najcenniejsz¹ relikwi¹ i pa-
mi¹tk¹.

Ludzie czêsto pytaj¹, na czym pole-
ga³a niezwyk³oœæ ks. Jerzego Popie³usz-
ki. W moim przekonaniu  charyzm¹ ksiê-
dza Jerzego by³o to, ¿e on rzeczy  pro-
ste, codzienne, wykonywa³ z wielkim
zaanga¿owaniem i poœwiêceniem. Nie
robi³ nic nadzwyczajnego, nic szczegól-
nego, ale to co robi³, czyni³ z potrzeby
serca. Charyzma ks. Jerzego polega³a
te¿ na doskona³ym wyczuciu  ludzkich
potrzeb. Umia³ anga¿owaæ siê w proble-
my innych do tego stopnia, ¿e sam siê z
nimi uto¿samia³. By³  konsekwentny i au-
tentyczny w tym, co mówi³. W  homiliach
wiele miejsca poœwiêca³ prawdzie. Powo-

³uj¹c siê  na  s³owa kardyna³a  Stefana
Wyszyñskiego przypomina³, ¿e prawdzie
trzeba pozostaæ wiernym do koñca ¿y-
cia, do œmierci. Ci wszyscy, którzy lgnêli
do niego, odkryli w nim tê w³aœnie zwy-
k³¹  niezwyczajnoœæ. Dlatego sta³ siê lu-
dziom  tak bardzo bliski i potrzebny.
Warto chyba zwróciæ uwagê na jeszcze
jeden szczegó³. Potrafi³ - zw³aszcza w
trudnym okresie lat 80. - zaszczepiæ w
ludziach nadziejê.

Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko by³ inwigi-
lowany, przes³uchiwany w prokuraturze,
œledzony na ulicy, otrzymywa³ anonimy
z pogró¿kami typu -bêdziesz wisia³ na
krzy¿u, w œrodku nocy wrzucono kamieñ
do jego pokoju, przeszukiwano jego
mieszkanie na Ch³odnej, wszyscy wiemy,
co SB mu do tego mieszkania podrzuci-
³a, zosta³ równie¿ aresztowany. To
wszystko niew¹tpliwie wywo³ywa³o w
nim poczucie zagro¿enia.

We wrzeœniu 1984 roku powiedzia³
korespondentowi brytyjskiemu - Zdajê
sobie sprawê, ¿e za prawdê trzeba cier-
pieæ. Jeœli ludzie, którzy maj¹ rodziny,
maj¹ dzieci, odpowiedzialnoœæ jak¹œ, byli
w wiêzieniu, cierpi¹, dlaczego ja jako
ksi¹dz nie mam równie¿  do³o¿yæ swoje-
go cierpienia? Liczê siê z tym jak naj-
bardziej. Ale s¹ sprawy wiêksze. Jestem
przekonany, ¿e to co robiê jest s³uszne.
I dlatego jestem gotowy na wszystko.
Œwiadomoœæ zagro¿enia mia³, ale mia³
te¿ dylemat - co zrobiæ z ludŸmi, którzy
mu zawierzyli. Propozycja wyjazdu  do

œmierci...

Pogrzeb ks. Jerzego

Rzymu na studia nie wchodzi³a w rachu-
bê. Wycofanie siê z tego  to robi³ nie by³o
dla niego mo¿liwe. Zdawa³ sobie z tego
sprawê. Czuliœmy wszyscy tê napiêt¹ at-
mosferê w czasie naszych spotkañ przy
obiedzie na plebanii. Czêsto powtarza³,
¿e jego dalsze losy s¹ w rêkach Pana
Boga.

Moje ostatnie spotkanie z ksiêdzem
Jerzym mia³o miejsce w pi¹tek 19 paŸ-
dziernika 1984 roku. Po porannej mszy
œwiêtej wypiliœmy kawê. Powiedzia³ mi,
¿e wybiera siê do Bydgoszczy na spo-
tkanie ze œwiatem pracy.

Ksi¹dz Jerzy i Waldemar Chrostow-
ski wyjechali z Warszawy oko³o dziewi¹-
tej. W sobotê 20 paŸdziernika mia³ od-
prawiaæ mszê œwiêt¹ o ósmej. Nie wró-
ci³. Po godzinie dziewi¹tej, zadzwoni³ te-
lefon z kurii. Ksi¹dz biskup Kazimierz
Romaniuk przekaza³ mi informacjê, ¿e
w nocy 19 paŸdziernika mia³o miejsce
porwanie ksiêdza Jerzego. Natychmiast
zadzwoniliœmy do prof. Klemensa Sza-
niawskiego, mecenasa  Edwarda Wen-
dego i Jacka Lipieñskiego z Huty War-
szawa. Panowie bez chwili zastanowie-
nia wsiedli w samochód i pojechali do To-
runia. Zamierzali zbadaæ ca³¹ sprawê,
myœleli, ¿e na miejscu dowiedz¹ siê cze-
goœ wiêcej. Mieli nadziejê, ¿e bêd¹ mo-
gli pomóc ksiêdzu. Wieczorem w  Dzien-
niku Telewizyjnym oko³o dwudziestej po-
dano komunikat o uprowadzeniu ksiê-
dza Popie³uszki. Wkrótce do koœcio³a za-
czê³y œci¹gaæ t³umy.

Odprawiliœmy mszê œwiêt¹ w intencji
ocalenia ¿ycia ksiêdza Jerzego. Od tego
dnia przez kolejnych dziesiêæ, a wiêc do
chwili przywiezienia zw³ok ksiêdza Je-
rzego, do koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki
przychodzi³y niezliczone rzesze wier-
nych. W dzieñ i w nocy gromadzi³y siê w
koœciele t³umy modl¹cych  siê, czuwaj¹-

cych i  pe³nych nadziei, ¿e ksi¹dz siê od-
najdzie. 30 paŸdziernika wieczorem
w³aœnie koñczy³a siê  msza œw. z udzia-
³em kilku ksiê¿y, przy wype³nionym t³u-
mami koœciele. Do o³tarza podszed³ ja-
kiœ mê¿czyzna i powiedzia³  œciszonym
g³osem - przed chwil¹ podano w telewi-
zji wiadomoœæ o wydobyciu cia³a ks. Je-

rzego  z Wis³y.  Nikt z nas stoj¹cych przy
o³tarzu nie mia³ si³y og³osiæ tego przez
mikrofon. Po chwili ks. Andrzej Przeka-
ziñski zacz¹³ mówiæ ³ami¹cym siê g³osem
- Kochani bracia i siostry, dziœ w wodach
zalewu we W³oc³awku odnaleziono ksiê-
dza.... W koœciele rozleg³ siê straszliwy
szloch.  Nikt z nas nie by³ w stanie zapa-
nowaæ nad tym co siê wówczas dzia³o.
Dopiero po d³u¿szej chwili, nie wiem jak
d³ugiej, wierni  pe³nym bólu g³osem po-
wtarzali - i odpuœæ nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom.

 Wieczorem 2 listopada przywiezio-
no cia³o ksiêdza Jerzego. Przez ca³¹ noc
ludzie ¿egnali go, przechodz¹c przed
trumn¹. Oko³o pi¹tej nad ranem popro-
si³em wiernych, aby wyszli z koœcio³a.
Trumnê wynieœliœmy na dziedziniec i tam
zosta³a otwarta, by mo¿na by³o zaluto-
waæ jej czêœæ wewnêtrzn¹. Rodzice  i ro-
dzeñstwo ksiêdza Jerzego, a tak¿e ja i
jeden z ksiê¿y mogliœmy po raz ostatni
zobaczyæ i  po¿egnaæ ks. Jerzego. To, co
wtedy ujrza³em, przesz³o moje wszelkie
wyobra¿enia, nie przypuszcza³em, nie
wierzy³em, ¿e mo¿na tak zmaltretowaæ
cz³owieka Do dzisiaj nie mogê zapomnieæ
tamtego widoku. Z samego pogrzebu
niewiele pamiêtam. Poprzedzaj¹ce go
dziesiêæ dni oczekiwania, nadziei i zw¹t-
pienia, nieprzespanych nocy doprowa-
dzi³y mnie na skraj wyczerpania fizycz-
nego. Z ca³ej uroczystoœci zapad³y mi
g³êboko w pamiêæ s³owa ksiêdza pra³a-
ta Teofila Boguckiego, ¿egnaj¹cego ksiê-
dza Jerzego -  Ziemia polska otrzyma³a
nowego bohatera narodowego i nowe-
go mêczennika. Na taki pogrzeb zas³u-
guje tylko cz³owiek wielki albo œwiêty.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

W 2003 r. Biuro Administra-
cyjno-Gospodarcze Urzêdu
m.st. Warszawy wyda³o 451 ty-
siêcy z³ na og³oszenia w „Ga-
zecie Wyborczej”, „Rzeczpo-
spolitej” „Monitorze S¹dowym i
Gospodarczym” oraz w „¯yciu
Warszawy” i „Naszym Dzienni-
ku”; w roku 2004 (do czerwca)
- 288 tysiêcy z³. Do koñca roku
z „Rzeczpospolit¹” i „Gazet¹
Wyborcz¹” zawarta jest umowa
na 520 tysiêcy z³. Takie dane
przedstawi³ na sesji Rady War-
szawy 21 paŸdziernika Marek
Chodkiewicz, dyrektor biura.
To jednak dane tylko z jednego
biura. Inne przekazuj¹ te og³o-
szenia czêsto w formie bez-
przetargowej. Wysokoœæ kwot
jest ró¿na, ale bardzo wysoka...

Dyskusjê rozpoczê³y pytania
Joanny Fabisiak (PO) o rela-
cje w³adz miasta z pras¹ lokal-
n¹, która, zdaniem radnej, ma
du¿e znaczenie w budowaniu
wiêzi w lokalnych spo³eczno-
œciach: czy istnieje system pro-
mocji tej prasy i czy - przy
ogromnym rynku prasy lokalnej
- racjonalne s¹ umowy z „Ga-
zet¹ Wyborcz¹”? Dlaczego
og³oszenia miejskie s¹ wy³¹cz-
nie w ogólnopolskiej prasie?
Piotr Ciompa (PiS) docieka³,
czy wydawane s¹ pisma przez
dzielnice i czy dzielnice zleca-
j¹ og³oszenia do prasy lokalnej.

Okaza³o siê, ¿e Biuro Admi-
nistracyjno-Gospodarcze nie
jest w³aœciwym adresatem py-
tañ, bo ono tylko stosuje usta-
wê o zamówieniach publicz-
nych; niektóre og³oszenia mu-
sz¹ byæ zamieszczane w pra-
sie o zasiêgu ogólnym.

Pytanie ponowi³ Andrzej
Kropiwnicki (LPR): Czy mamy

Poni¿sze s³owa zostan¹ opublikowane w nak³adzie 390 tys. egz. w sto³ecznych tytu³ach
prasy lokalnej, jako czêœæ relacji z dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy.

My, wydawcy sto³ecznej prasy lokalnej uznajemy, ¿e naszym suwerenem jest obywatel

Warszawy. Ten sam obywatel jest tak¿e suwerenem sto³ecznej wspólnoty samorz¹dowej.

Zarówno prasa lokalna jak i organy samorz¹du terytorialnego realizuj¹ w³aœciwe sobie zada-
nia wynikaj¹ce z Konstytucji RP i odpowiednich ustaw.

Wydawcy prywatnej prasy lokalnej s¹ obiektywnie zainteresowani funkcjonowaniem swo-
ich tytu³ów prasowych jako przedsiêbiorstw zapewniaj¹cych pracê i œwiadcz¹cych us³ugi przed-

siêbiorcom oraz jako instytucji ¿ycia publicznego zapewniaj¹cych powszechny dostêp oby-
wateli do informacji. Realizacja zadañ gospodarczych przez wydawcê wymaga od gazety

pozyskania zaufania czytelnika, w tym reklamodawcy. Nak³ada to na prasê obowi¹zek poszu-

kiwania prawdy, s³u¿enia obywatelowi informacj¹, rad¹ i interwencj¹, a tak¿e zachowania
bezstronnoœci politycznej. Wynika z tego jasno, ¿e powa¿ne tytu³y prasy lokalnej maj¹ najbar-

dziej obywatelski charakter.

Sto³eczne gazety lokalne rozdawane s¹ nieodp³atnie. Ich ³¹czny nak³ad wynosi ok. 400 tys.

egz. Oznacza to, ¿e s¹ one najbardziej dostêpne i najbardziej przystêpne. Poniewa¿ podej-
muj¹ sprawy lokalne, s¹ najbli¿ej obywatela. Obywatele o tej prasie mówi¹ najczêœciej „to

nasza gazeta” i identyfikuj¹ siê z ni¹.

Prasa lokalna realizuje szereg funkcji, w tym informacyjno - organizatorsk¹, motywacyjno -

inspiruj¹c¹, integracyjn¹, edukacyjn¹, socjalizacyjno - wychowawcz¹, kulturotwórcz¹, ale tak¿e

opiniotwórcz¹, diagnostyczn¹ i programuj¹c¹. Prasa ta w³¹cza obywateli do udzia³u w syste-
mie sprawowania w³adzy w ustroju demokratycznym.

Z powy¿szego widaæ, ¿e gazety lokalne - wype³niaj¹c swoj¹ misjê spo³eczn¹ - s¹ natural-
nym sojusznikiem samorz¹du terytorialnego. Co zatem robi¹ gazety dla samorz¹du, a czego

nie robi¹? Co robi samorz¹d dla prasy lokalnej, a czego nie robi? Jedno z pytañ odnosi siê do

zamieszczania og³oszeñ samorz¹du, przepisów prawa lokalnego w prasie lokalnej.

Ma³a wielka prasa
strategiê i politykê wobec pra-
sy lokalnej, która  ukazuje siê
w ³¹cznym  nak³adzie ok. 400
tysiêcy  egzemplarzy? Mo¿e
próbowaæ dawaæ tam og³osze-
nia? Uzna³, ¿e „lepiej, aby ga-
zeta lokalna ocenia³a nas, a nie
my sami siebie”.

Jak chcemy wspó³pracowaæ
i wspieraæ tytu³y, które s¹ bli¿ej
mieszkañców i do tego s¹ bez-
p³atne; pisz¹ o tym, o czym
inne nie pisz¹? Po tych pyta-
niach Jolitta Stêpniak (SLD-
UP) opowiedzia³a siê za tym,
by niezale¿ne przecie¿ i niedo-

towane gazety lokalne wspie-
raæ poprzez zamieszczanie
og³oszeñ wa¿nych dla obywa-
teli, promowanie spraw miasta.

- Nasze uchwa³y, zw³aszcza
lokalne, powinniœmy umiesz-
czaæ w prasie lokalnej - to po-
lepszy znajomoœæ prawa - ar-
gumentowa³ Jerzy Œwitalski
(SLD-UP), wnioskuj¹c przygo-
towanie stanowiska Rady War-
szawy z poparciem dla tej pra-
sy.

Ostry sprzeciw wobec tej pro-
pozycji wyrazi³a Julia Pitera
(niezale¿na): Prasê lokaln¹

bior¹ ludzie s³abo sytuowani.
Czy chcemy j¹ wspieraæ czy
osi¹gaæ cel marketingowy? Po-
lemizowa³a z ni¹ Ma³gorzata
£awniczak-Hertel (PO): Infor-
macje z dziedziny opieki spo-
³ecznej, zdrowia, musz¹ do-
trzeæ do mieszkañców; ci, któ-
rzy korzystaj¹ z pomocy spo-
³ecznej, nie kupuj¹ gazet.

- Prawda le¿y poœrodku  -
oceni³ Dariusz Klimaszewski
(SLD-UP). Przestrzeñ pomiê-
dzy urzêdem a obywatelem jest
do wype³nienia i przez du¿e pi-
sma i te informacyjne. Rzetel-

na informacja przekazywana
za poœrednictwem gazet lokal-
nych to obowi¹zek w³odarza
miasta.

W imieniu wydawców prasy
lokalnej g³os zabra³  Andrzej
Rogiñski (treœæ jego wyst¹pie-
nia publikujemy poni¿ej).

W konkluzji dyskusji Joanna
Fabisiak i Jolanta Skolimow-
ska zaproponowa³y podjêcie
uchwa³y, systemowo reguluj¹-
cej sprawê og³oszeñ  tak, by
informacji nie byli pozbawieni
mieszkañcy, których nie staæ na
kupowanie prasy. Przewodni-
cz¹cy rady Jan Maria Jackow-
ski zaapelowa³ o wstrzymanie
wniosku i ponowne rozpatrze-
nie sprawy na sesji 18 listopa-
da. Radni dostan¹ na piœmie
pe³n¹ informacjê o wszystkich
wydatkach na reklamê i promo-
cjê prasow¹. Bêdziemy do tego
tematu wracaæ.

Zofia Kochan

Sesja Rady Warszawy

Wydawcy do Rady Warszawy

Radzymiñska 116

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

CENY PRODUCENTA
� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

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

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne
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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

w

paŸdzierniku

15%
 upustu

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców na Tar-
gówku, jeden z pierwszych sto³ecznych
WOM,  dzia³a w Urzêdzie Dzielnicy ju¿ po-
nad dziewiêæ miesiêcy. Jak siê okaza³o,
przoduje tak¿e w jakoœci obs³ugi intere-
santów. Z anonimowej ankiety, przepro-
wadzonej przez OBOP w oœmiu warszaw-
skich WOM, wynika, ¿e Targówek zajmuje
pierwsze miejsce pod wzglêdem kompe-
tencji, rzetelnoœci i uprzejmoœci urzêdników
oraz zrozumia³oœci przekazywanych przez
nich informacji. Wyprzedza tym samym
m.in. Bia³o³êkê, Bielany i Rembertów, któ-
re pojawiaj¹ siê na drugiej i trzeciej pozy-
cji.

Ankietowy bilans wydzia³u potwierdzaj¹
równie¿  pojedyncze g³osy mieszkañców,
którzy za³atwiaj¹ tu swoje sprawy. Pani Ali-
na z ulicy Syrokomli chodzi o kuli. Musia-
³a zjawiæ siê w urzêdzie, poniewa¿ zgubi³a
dowód osobisty.

- Jestem zadowolona ze sposobu za³a-
twienia sprawy. Obchodzono siê ze mn¹
bardzo grzecznie - mówi, siadaj¹c na ka-
napie.

Grzegorz,  technik - elektronik, przy-
znaje natomiast, ¿e zetkn¹³ siê raz z nie-
przyjemn¹ pani¹ w okienku, ale by³ to tyl-
ko jednostkowy przypadek. Poszed³ na
skargê i coœ takiego wiêcej siê nie zdarzy-
³o, dlatego ogólnie ocenia wydzia³ bardzo
dobrze.

- Oznakowanie stanowisk przejrzyste,
miejsc siedz¹cych wystarczaj¹co du¿o, a
panie w informacji bardzo sympatyczne i
pomocne. Da³bym 5 w skali od 1 do 6-
dodaje.

Wprawdzie ka¿dy interesant za³atwia
sprawê na stoj¹co, a urzêdnik znajduje siê
za szyb¹, ale wynika to wy³¹cznie z prze-
jêcia przez WOM stanowisk obs³ugi, które
istnia³y w tym miejscu ju¿ wczeœniej. Do-
konywanie inwestycyjnych zmian lokalo-
wych by³oby w takiej sytuacji bezpodstaw-
nym mno¿eniem kosztów.

By ulepszyæ bezpoœredni¹ obs³ugê
mieszkañców,  czasem wystarcza po pro-
stu obserwacja i dokonanie drobnych ko-
rekt.

- Frekwencja interesantów spowodowa-
³a, ¿e utworzyliœmy dwa dodatkowe sta-
nowiska rejestracji pojazdów - mówi na-
czelnik WOM na Targówku, Hanna Stañ-
czak. Zaznacza te¿, ¿e tematyczny podzia³
okienek za jakiœ czas ust¹pi miejsca uni-
wersalizacji. - Niezale¿nie od tego, z jak¹
spraw¹ przyjdzie interesant i do którego
okienka  podejdzie, zostanie przy nim ob-
s³u¿ony. Bêdzie to mo¿liwe dziêki odpo-
wiedniemu wyposa¿eniu stanowisk  oraz
uruchomieniu programów obiegu i iden-
tyfikacji dokumentów  - wyjaœnia pani na-
czelnik.

 Jednak dopóki funkcjonuje rzeczowy
podzia³ ponad dwudziestu stanowisk ob-
s³ugi, dopóty mieszkañcy jeszcze chêtniej
korzystaj¹ z us³ug punktu informacyjne-
go. Jak zgodnie twierdz¹, taka pomoc tu¿
przy wejœciu do urzêdu jest bardzo istot-
na. Tutaj interesant mo¿e wyjaœniæ wszyst-
kie swoje w¹tpliwoœci, otrzymaæ druki, for-
mularze, karty informacyjne. St¹d jest tak-
¿e kierowany do odpowiedniego okienka.
- Osoby starsze oraz wszyscy, którzy nie
potrafi¹ samodzielnie wype³niæ wniosków,
mog¹ zawsze liczyæ na nasz¹ pomoc - za-
pewnia podinspektor Wanda Kacprzak.
Zdradza tak¿e arkana podejœcia do inte-
resantów: -Zdarza siê, ¿e przychodz¹ do
nas ludzie zmêczeni i podirytowani. Sta-
ramy siê ich uspokoiæ. Trzeba jakoœ roz³a-
dowywaæ sytuacjê, bo agresj¹ niczego siê
przecie¿ nie za³atwi.

Wszyscy pracownicy WOM, nie tylko na
Targówku, przechodz¹ obowi¹zkowo cykl
szkoleñ obs³ugi interesantów, organizowa-
ny przez Urz¹d Miasta w urzêdach po-
szczególnych dzielnic. Dowiaduj¹ siê m.in.,
jakie s¹ najczêstsze oczekiwania w stosun-
ku do urzêdnika i jak nale¿y podejœæ do
interesanta, by okreœliæ, co chce za³atwiæ.
- Mieszkaniec powinien mieæ poczucie, ¿e
nie jest tutaj intruzem, ale osob¹ mile wi-
dzian¹ w urzêdzie - stwierdza naczelnik
Hanna Stañczak.

Pierwszy spoœród oœmiu
Jakoœæ obs³ugi interesantów podnosi

tak¿e fakt, ¿e mieszkañcy s¹ informowa-
ni przez urzêdników o mo¿liwoœci wcze-
œniejszego (ni¿ przewidziane procedur¹)
odebrania dokumentów. Termin wydania
dowodu osobistego wynosi miesi¹c od
momentu z³o¿enia wniosku, ale czasem
mo¿na dostaæ gotowy dokument ju¿ po
up³ywie dwóch tygodni. W przypadku bra-
ku kompletu dokumentów, wymaganych
w danej sprawie, interesanci powiadamia-
ni s¹ zwykle telefonicznie o koniecznoœci
ich uzupe³nienia. Znacznie usprawnia to
funkcjonowanie wydzia³u i pozwala zre-
dukowaæ kolejki ( najwiêksze oblê¿enie
WOM na Targówku prze¿ywa zwykle w po-
niedzia³ki).

Do podniesienia jakoœci bezpoœredniej

W ekstremalnie trudnych warun-
kach przysz³o NGP notowaæ uwagi na
temat bia³o³êckiej oœwiaty. Podczas
prezentacji z rzutnika w sali konfe-
rencyjnej by³o zupe³nie ciemno. Posta-
ramy siê przekazaæ te informacje, któ-
re uda³o siê odtworzyæ. Najtrudniej-
sza jest sytuacja w nauczaniu przed-
szkolnym. By zapewniæ opiekê naj-
m³odszym powinno siê powo³aæ do
¿ycia piêæ przedszkoli dla 850 dzieci.
W 2006 zostanie otwarte przedszko-
le przy Odkrytej, w nastêpnej kolej-
noœci przy Ostródzkiej, bêdzie to
wszak¿e kropla w morzu potrzeb.

Jeœli chodzi o szko³y podstawowe i gim-
nazja, ich iloœæ jest adekwatna do potrzeb,
uwzglêdniaj¹c budowê nowych szkó³, choæ-
by przy Van Gogha. Szko³y s¹ na ogó³ do-
brze i doœæ dobrze wyposa¿one, ich stan tech-
niczny - z wyj¹tkiem m.in. SP nr 118 przy
Leszczynowej - jest dostateczny lub dobry.
Bia³o³êka jest liderem wœród sto³ecznych
dzielnic, jeœli chodzi o dostosowanie szkó³ do
potrzeb uczniów niepe³nosprawnych.

W bia³o³êckich szko³ach ucz¹ siê dzieci z
domów dziecka, z Domu Samotnej Matki
„Bajka” i dzieci uchodŸców. Z darmowych
obiadów korzysta 332 dzieci, 90 otrzyma³o
darmowe podrêczniki, 35 proc. korzysta z
odp³atnych obiadów. Do jedynego bia³o³êc-
kiego liceum im. Zbigniewa Herberta uczêsz-
cza 207 uczniów. Liceum nale¿y do elitarne-
go klubu szkó³ herbertowskich, m³odzie¿
korzysta z zajêæ dziennikarskich i teatral-
nych, rokrocznie organizuje konkurs „Bia³o-
³êka - nasza ma³a ojczyzna”. Kadra nauczy-
cielska placówki to 21 nauczycieli z wy¿szym
wykszta³ceniem, w tym 18 to dyplomowani
b¹dŸ mianowani. Szko³a wspó³pracuje z Uni-
wersytetem im. Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego i z Wydzia³em Dziennikarstwa UW, ma
dostêp do internetu, salê gimnastyczn¹ i si-
³owniê, m³odzie¿ uczy siê trzech jêzyków -
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W

rankingu Newsweeka liceum znalaz³o siê na
47 miejscu wœród mazowieckich liceów. W
badaniach koncentrowano siê na wspó³czyn-
niku m³odzie¿y dostaj¹cej siê na studia. U
Herberta wspó³czynnik podejmuj¹cych dal-
sz¹ naukê to 77,7 proc. Generalnie w bia³o-
³êckich szko³ach wyk³ada 760 nauczycieli -
96,6 proc. z nich ma wy¿sze wykszta³cenie.

W dyskusji g³os zabra³a Renata Omieciñ-
ska dyrektor Zespo³u Placówek Psychologicz-
no - Pedagogicznych informuj¹c o bardzo
trudnych warunkach funkcjonowania insty-
tucji -  niskie temperatury zim¹, nieszczelne
okna, kiepska komunikacja. W placówce
udziela siê rocznie kilkunastu tysiêcy porad.
Regularnie z pomocy poradni korzysta 600
osób. Na dzieci i m³odzie¿ z ró¿nego rodzaju
dysfunkcjami czeka bardzo wiele interesuj¹-
cych zajêæ. Renata Omieciñska wyrazi³a ra-
doœæ, ¿e placówka ju¿ niebawem znajdzie
miejsce w budynku  po przychodni przy Ma-
rywilskiej (ta przeniesie siê - jak wiadomo -
na Milenijn¹). Radni przypominali m.in., ¿e
nie ma doradcy metodycznego dla przedmio-
tów humanistycznych, ¿e brakuje rehabilitan-
tów w szko³ach, do których uczêszczaj¹ dzieci
niepe³nosprawne, ¿e dzieci z klas p³ywackich
szko³y nr 344 nie bêd¹ mog³y kontynuowaæ
nauki w gimnazjum sportowym, bowiem ta-
kiego w Bia³o³êce nie ma. Wielu wyra¿a³o
ubolewanie, ¿e czêœæ szkó³ nie ma dostêpu
do internetu. Jak powiedzia³ burmistrz Je-
rzy Smoczyñski bia³o³êckie szko³y maj¹ nie-
z³e warunki do uprawiania sportu, co plasuje
je w sto³ecznej czo³ówce, jeœli zaœ chodzi o
dostêp do internetu inicjatywa le¿y po stro-
nie TP SA. Wszystkie szko³y maj¹ pracownie
komputerowe, a dostêp do globalnej sieci
zale¿y wy³¹cznie od mo¿liwoœci operatora te-
lekomunikacyjnego.

Przyjêto kolejne zmiany w bud¿ecie na
rok 2004, z analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnych wynika, ¿e wiêkszoœæ wywi¹za³a siê
z obowi¹zku bez b³êdów - w przeciwieñstwie
do ubieg³orocznych oœwiadczeñ. Problem wy-
st¹pi³ w jednym przypadku. Andrzej Opol-

ski, radny SLD nie zadeklarowa³ dochodów z
emerytury. Nie powiod³a siê próba przefor-
sowania przez klub SLD uchwa³y o zbadaniu
przez komisjê rewizyjn¹ przydzia³ów lokali
komunalnych w minionej  kadencji rady, kie-
dy to Bia³o³êka by³a samodzieln¹ gmin¹.
Przypomnijmy, ¿e w zasadzie chodzi³o rad-
nym SLD o kawalerkê, która zosta³a przy-
dzielona sêdziwej matce burmistrz Lilianny
Zienteckiej.

Ostatnim akcentem sesji by³a dramatycz-
na sytuacja komunikacyjna Bia³o³êki. Ranne
i popo³udniowe godziny szczytu to ca³kowity
parali¿ dzielnicy. Zanim powstanie Most Pó-
³nocny Modliñska udusi siê od nadmiaru aut.
Radni proponowali ró¿ne rozwi¹zania - za-
mkniêcie niektórych wyjazdów na Modliñsk¹,
stworzenie osobnego pasa dla pojazdów ko-
munikacji miejskiej. ̄ adne z tych rozwi¹zañ
nie wydaje siê sensowne. Jak powiedzia³ bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski, zamkniêcie wyjaz-
dów na Modliñsk¹ spowoduje, ¿e ruch bêdzie
siê odbywa³ objazdami - kierowcy bêd¹ szu-
kaæ wyjazdów nie zamkniêtych i korki nie
bêd¹ mniejsze. Osobnego pasa dla autobu-
sów w³aœciwie nie da siê stworzyæ, kierowcy
bêd¹ nagminnie ³amaæ zakaz korzystania z
tego pasa, a policja nie bêdzie mog³a wyeg-
zekwowaæ przepisu, bowiem po prostu nie
bêdzie w stanie przebiæ siê przez korki. W
koñcu zreszt¹ i tak wszystkie pojazdy napo-
tkaj¹ w¹skie gard³o w postaci jednego pasa
wjazdu i zjazdu na Most Grota i z Mostu Gro-
ta. Dramatyzm sytuacji wyrazi³ siê w apelu
bia³o³êckich radnych do Rady Warszawy o
przedsiêwziêcie jak najrychlejszych kroków
zmierzaj¹cych do budowy Mostu Pó³nocne-
go i uwzglêdnienie sugestii innego rozwi¹za-
nia komunikacji po wybudowaniu mostu.
P³ynnoœæ ruchu - jak powiedzia³ burmistrz
Smoczyñski - mo¿e zapewniæ jedynie po³¹-
czenie trasy Mostu Pó³nocnego z Nowo-Win-
centego i Tras¹ Siekierkowsk¹. Do sprawy ko-
munikacyjnego parali¿u w Bia³o³êce bêdzie-
my wracaæ w najbli¿szym czasie.

(egu)

obs³ugi mieszkañców przyczyni siê zapew-
ne równie¿ wprowadzenie tzw. systemu nu-
merkowo - kolejkowego. Zostanie wdro-
¿ony byæ mo¿e ju¿ w przysz³ym roku, wraz
z programami obiegu i identyfikacji do-
kumentów. System ten pozwoli nie tylko
na porz¹dkowanie kolejki czekaj¹cych in-
teresantów, ale umo¿liwi tak¿e monitoro-
wanie przebiegu za³atwianych przez nich
spraw. Ca³¹ procedurê nadzorowaæ bêdzie
m.in. dzia³aj¹cy w ramach WOM Referat
Sprawozdawczo - Analityczny. Oprócz tego
ka¿dy z interesantów bêdzie móg³ spraw-
dziæ, na jakim etapie realizacji znajduje siê
w danym momencie jego sprawa i jaki jest
termin jej za³atwienia. A taka wewnêtrz-
na i zewnêtrzna kontrola to ju¿ chyba ini-
cjatywa naprawdê godna pochwa³y!

Barbara Matusik

XXIV sesja Bia³o³êki

Raport o stanie oœwiaty

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia,

ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez.

od poniedzia³ku
do pi¹tku 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104

(z ty³u apteki)

• Czy wieczorem, przed planowan¹ wi-
zyt¹ u dentysty, jesteœ nieswój i odczu-
wasz napiêcie?

• Czy podobne odczucia towarzysz¹ ci w
poczekalni?

• Czy mia³eœ w gabinecie jakieœ nieprzy-
jemne doœwiadczenia zwi¹zane z lecze-
niem?

• Czy widok lub dŸwiêk instrumentów sto-
matologicznych powoduje twój strach?

• Czy obce cia³a w twoich ustach, pod-
czas leczenia, powoduj¹ panikê oraz
uczucie, ¿e nie mo¿esz oddychaæ prawi-
d³owo?

• Czy czujesz siê za¿enowany, gdy twój
dentysta mówi, ¿e do tej pory nie widzia³
tak zaniedbanego uzêbienia?

Jak pokonaæ strach?
¯aden strach nie jest cech¹ wrodzon¹ cz³o-
wieka, jest jedynie zachowaniem wyuczo-
nym. Skoro tak, tzn. ¿e zachowania tego
mo¿na siê oduczyæ. Stomatolog zoriento-
wany na leczenie pacjenta, a nie tylko zê-
bów, oka¿e siê pomocny.
Kluczowa jest komunikacja - musisz czuæ,
kiedy wyra¿asz swoje obawy, ¿e jesteœ s³u-
chany. W stomatologii zwykle nieznane
procedury budz¹ strach, dlatego pytaj i
oczekuj wyjaœnieñ a¿ do pe³nego zrozu-
mienia. Pomocny jest system sygnalizacji,
który pozwoli zatrzymaæ proces leczenia z
jakiegokolwiek powodu - najprostsze bê-
dzie podniesienie rêki.

NE
WS

SUPERDENTYSTA
Dla tych co siê boj¹

Ludzkie cia³o nie mo¿e byæ rozluŸnione
przy jednoczesnym napiêciu psychicznym.
Mózg nie jest w stanie przeprowadziæ obu
procesów jednoczeœnie. Dlatego ró¿ne tech-
niki relaksacyjne (choæby joga czy kara-
te) pomog¹ rozluŸniæ siê psychicznie.
Jeœli u¿yjesz tych technik w obecnoœci bodŸ-
ców, które normalnie wywo³uj¹ twój strach
(np. œrodowisko gabinetu) to po jakimœ
czasie traumatyczne skojarzenia znikn¹.
Pokonasz swój strach.
Metod¹ pozwalaj¹c¹ opanowaæ strach jest
tak¿e odwrócenie uwagi pacjenta np. za
pomoc¹ muzyki lub filmu. Wreszcie trze-
ba sobie uœwiadomiæ, ¿e wspó³czesna sto-
matologia dysponuje wieloma nowymi
œrodkami i technikami pozwalaj¹cymi za-
blokowaæ ból. Nowe œrodki znieczulaj¹ce,
znieczulenie bezig³owe, znieczulenie przed
znieczuleniem to tylko niektóre.
Zapomnij o swych dawnych doœwiadcze-
niach. We wspó³czesnej stomatologii nigdy
nie jest za póŸno na odtworzenie twojego
uœmiechu.

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95
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Mieszkañcy Targówka, uskar¿aj¹cy siê
na dokuczliwy smród z kompostowni,
mog¹ byæ usatysfakcjonowani. Choæ w pol-
skim prawie nie ma przepisów, reguluj¹-

cych sprawê odorów, pod naciskiem spo-
³ecznym w³adze Warszawy da³y  œrodki
na inwestycjê, która ograniczy spowodo-
wane tym uci¹¿liwoœci.

W miesi¹cach letnich firma Robe Con-
sulting zainstalowa³a na terenie zak³adu
Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów ko-
munalnych przy ul. Gwarków pierwszy w
Polsce tak du¿y system dezodoryzuj¹cy:
185 dysz  pod sufitem  budynku kompo-
stowni i 155 dysz na placu sk³adowania
kompostu (ze wzglêdów oszczêdnoœcio-
wych system nie obj¹³ czêœci placu od
strony lasu). Dodatkowo firma przeka-
za³a 3 mobilne dezodoryzatory, które
mog¹ pracowaæ w nietypowych miejscach.

Na placu dysze pracuj¹ w cyklu: 2 mi-

Badanie wêchem

Monika Grochowska by³a najm³odsz¹
uczestniczk¹ ogólnopolskiego konkursu, zor-
ganizowanego przez Akademickie Stowarzy-
szenie Mi³oœników Literatury i Filozofii „Ani-
ma”. Zosta³a jedn¹ z laureatek. Na najwy¿-
sz¹ ocenê jury zas³u¿y³ jej esej „Œwiat jako
groteska i forma - filozoficzne konteksty
twórczoœci Witolda Gombrowicza”. Monika
jest uczennic¹ klasy II  Liceum Profilowane-
go (profil ekonomiczno-administracyjny) w
Zespole Szkó³ nr 34  przy ul. Mieszka I 7 na
Targówku Przemys³owym. Dyplom otrzyma³a
10 paŸdziernika na uroczystoœci w studiu Te-
lewizji Polskiej, przed przedstawieniem „Ope-
retki” Gombrowicza. W nagrodê, wraz z in-

Prawdziwa pere³ka
nymi laureatami pojedzie na tydzieñ do Pa-
ry¿a w listopadzie lub w czerwcu 2005 r.

Konkluzja eseju Moniki: „Gombrowicz
prowokuje nas do gorzkiej refleksji - kultura
wysoka, sztuka, inteligencja okazuj¹ siê ca-
³kowicie bezbronne w spotkaniu z proz¹ co-
dziennoœci, a przede wszystkim nie s¹ w sta-
nie zwyciê¿yæ w konfrontacji z Chamem,
wszystko jedno, czy jest on „parobkiem Miê-
tusa, Edkiem z „Tanga”, czy typowym cz³o-
wiekiem wspó³czesnym, zorientowanym wy-
³¹cznie na zaspokajanie w³asnych konsump-
cyjnych potrzeb. W tym sensie twórczoœæ
Gombrowicza pozostaje aktualna do dziœ”.

Z sukcesu Moniki dumna jest rodzina i ca³a

szko³a. Najwiêkszy powód do dumy ma Anna
D¹browska - polonistka, która w ubieg³ym
roku szkolnym zachêca³a uczniów do udzia-
³u w konkursie o twórczoœci Witolda Gombro-
wicza. Monice, która zg³osi³a siê jako jedy-

nuty emisji p³ynu dezodoryzuj¹cego, 3
minuty przestoju; w budynku - rzadziej.

Efekty funkcjonowania systemu bada-
³a w ci¹gu trzech wrzeœniowych dni (10,

13, 15)  w godz. 10.00 - 12.00 9-osobowa
komisja z udzia³em przedstawicieli: za-
mawiaj¹cego, wykonawcy i lokalnej spo-
³ecznoœci. ZUSOK wyznaczy³ 9 punktów
pomiarowych, usytuowanych od strony
zabudowañ co 100 metrów, w pozosta-
³ych co 200 metrów. W ka¿dym z punk-
tów komisja zatrzymywa³a siê na 5 mi-
nut. Uczestnicy badañ w¹chali otoczenie i
co minutê wpisywali swe odczucia na kar-
tach pomiarowych, w 4-stopniowej skali
zapachu: niewyczuwalny - s³aby - wyraŸ-
ny - mocny. Podliczone wyniki z 3 dni
znalaz³y siê w protokóle, który podpisali
wszyscy „w¹chacze”.

Organizatorzy badania oparli siê na
pracy Joanny Koœmider, Barbary Mazur-
Chrzanowskiej i Bartosza Wyszyñskiego
„Odory”, wydanej przez PWN w 2002
roku.

Jak nas poinformowa³ in¿ ochrony œro-
dowiska Krzysztof Stañczak z ZUSOK,
wskaŸnik procentowego udzia³u opinii
„czujê zapach”, który powinien kszta³to-
waæ siê poni¿ej 25 - w badaniu wyniós³
19,1%; œrednia aktywnoœæ dla okresu 5-

minutowego wynios³a poni¿ej 1, dla ka¿-
dego punktu pomiarowego.

„Ogólny wynik dzia³ania systemu mo¿-
na przyj¹æ jako bardzo dobry, tzn., ¿e
instalacja spe³nia wymagania co do uniesz-
kodliwiania zapachów wydobywaj¹cych siê
ze spalarni. Obecnie szkodliwoœæ spalarni
zale¿eæ bêdzie od czêstotliwoœci w³¹czanie
systemu dezodoryzuj¹cego, a tak¿e od ci-
œnienia wody miejskiej, zasilaj¹cej system”
- tak¹ opiniê do Hanny Neræ, przewodni-
cz¹cej Rady Osiedla, skierowa³ uczestnik
badañ Robert Sobiecki, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Osiedla. Jako reprezentanci lo-
kalnej spo³ecznoœci, w badaniach brali tak-
¿e udzia³: El¿bieta Sobiecka, Andrzej Neræ
i Janusz Kasperski z firmy Sanyo

Ta opinia, a tak¿e pe³ne wyniki badañ
z pewnoœci¹ zainteresuj¹ w³adze Warsza-
wy. Nie. bez znaczenia jest aspekt finan-
sowy funkcjonowania systemu: przy pra-

cy non stop koszt wyniesie 400 tysiêcy
z³otych rocznie  ZUSOK jest spó³k¹ miej-
sk¹.

Krzysztof Stañczak zapowiada, ¿e raz
w miesi¹cu prowadzone bêd¹ badania an-
kietowe odoru (zapachu) z ZUSOK. Karty
zostan¹ rozdane Radzie Osiedla i okolicz-
nym firmom. Jeœli wyniki oka¿¹ siê nie-
zadowalaj¹ce, ponownie zostanie powo-
³ana komisja.                                             K
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♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦     szklenie okien

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

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

ul. Brechta 9

na, wskaza³a niezbêdne lektury. Potem by³a
¿yczliwym doradc¹ w kolejnych etapach do-
skonalenia pracy konkursowej. „Pomaga³am
i opiekowa³am siê Monik¹. Ukierunkowa³am,
jak nale¿y pracowaæ” - wspomina dziœ pani
Anna, która na pocz¹tku by³a pe³na obaw o
wynik. Gdy w telefonicznej rozmowie dowie-
dzia³a siê o sukcesie uczennicy, natychmiast
posz³a do niej na lekcjê wf. Spokojna, reflek-
syjna na co dzieñ Monika zareagowa³ spon-
tanicznie: krzycza³a, piszcza³a; nie wiedzia-
³a, do kogo biec i kogo uca³owaæ. „Prawdzi-
wa pere³ka” - tak charakteryzuje laureatkê
nauczycielka. Sukces Moniki podbudowuje
innych uczniów: nabieraj¹ nadziei, ¿e oni te¿
mog¹ coœ osi¹gn¹æ.

Monika jest mile zaskoczona wysok¹ oce-
n¹ swojej pracy. W I klasie mia³a pi¹tkê z
jêzyka polskiego. Uczêszcza na zajêcia kó-
³ka polonistycznego. Z zami³owaniem czyta
ksi¹¿ki o charakterze dokumentalnym. In-
teresuje siê filozofi¹ i histori¹ II wojny œwia-
towej. Podoba³ siê jej film Romana Polañskie-
go „Pianista”. Myœli o studiach z zakresu
administracji i prawa. Na razie czeka na wia-
domoœæ o terminie wyjazdu do Pary¿a. Lau-
reaci goœciæ bêd¹ w Maison Lafitte.

Dla  Liceum pami¹tk¹ po sukcesie uczen-
nicy bêd¹ ksi¹¿ki od organizatorów konkur-
su.

*

Z ulotki znalezionej na Targówku przez
naszego reportera dowiedzieliœmy siê, ¿e 15
paŸdziernika up³yn¹³ termin nadsy³ania prac
w ogólnopolskim konkursie literacko-biogra-
ficznym „Gombrowicz 1904 - 1964”, adre-
sowanym m.in. do uczniów szkó³ gimnazjal-
nych i liceów. Szkoda, ¿e Bia³o³êcki Dom Kul-
tury -  jeden z organizatorów konkursu - nie
da³ uczniom szkó³ Bia³o³êki, Targówka i Pra-
gi Pó³noc szansy, by za naszym poœrednic-
twem, we w³aœciwym czasie, dowiedzieli siê
o konkursie i mogli wzi¹æ w nim udzia³. Mo¿e
by³aby to szansa na kolejny lokalny sukces
w Roku Witolda Gombrowicza.                 K.

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;
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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

Kino czeka na rozbiórkê. ̄ aden remont
ju¿ nie pomóg³by mu – nie spe³nia oczeki-
wañ widza, ale tak¿e nie mog³o dalej funk-
cjonowaæ ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
nowe przepisy, m.in. przeciwpo¿arowe i
przestarza³¹ technologiê w jakiej zosta³o
zbudowane. Tego nie da siê ju¿ unowocze-
œniæ w starych murach – mówi Rafa³ Szcze-
pañski, prezes firmy Juvenes, która zapro-
jektowa³a i zbuduje nowe kino Praha.

W³aœcicielem kina jest Max-Film, fir-
ma, która od lat zarz¹dza³a wieloma
warszawskimi kinami, jak Wis³a, Femi-
na, Luna, WZ, Stolica. Jej organem za³o-
¿ycielskim jest samorz¹d województwa
mazowieckiego. Max-Film ma do spe-
³nienia pewna misjê – umo¿liwienia
mieszkañcom  dostêpu do kultury filmo-
wej. Teraz jednak wszêdzie panuj¹ bez-
wzglêdne prawa rynku, czyli po prostu
musi siê to op³acaæ. To kino bêdzie skie-
rowane do okolicznych mieszkañców,
m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e osób, które

docieraj¹ do nas kolej¹, na Dworzec Wi-
leñski. To kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, któ-
rzy czêsto nie maj¹ samochodu ani cza-
su, by dojechaæ do kin przy centrach
handlowych, z regu³y po³o¿onych na
obrze¿ach miasta. Nie maj¹ na to rów-
nie¿ pieniêdzy.

Prace rozbiórkowe zaczn¹ siê wiosn¹.
S¹dzê, ¿e potrwaj¹ 2-3 miesi¹ce – mówi
Rafa³ Szczepañski. Zaraz potem zaczyna-
my budowê. Zgodnie z planami, gotowe
kino oddamy widzom pod koniec 2006
roku.

Budynek bêdzie mia³ 6 kondygnacji na-
ziemnych i jedna podziemn¹, gdzie znaj-
dzie siê parking na ok. 70 samochodów.
Na wysokoœci 3 kondygnacji znajd¹ siê 3
sale kinowe, które ³¹cznie bêd¹ mog³y
przyj¹æ ok. 600 widzów (jedna  du¿a i dwie
mniejsze). Obok tych sal znajd¹ siê tak¿e
restauracje, bar, kawiarenka internetowa
i sklep z wydawnictwami artystycznymi i

Kino Praha po nowemu
muzycznymi. Pozosta³e trzy kondygna-
cje zajm¹ biura Max-Filmu i instytucji Sej-
miku Województwa Mazowieckiego, zwi¹-
zanymi z kultur¹.

Wartoœæ inwestycji wyniesie oko³o 40
mln z³. Jest to jedno z najwiêkszych tego
rodzaju przedsiêwziêæ, wykonywanych
przez samorz¹d naszego województwa.
Istnieje spora szansa, ¿e czêœæ œrodków
uda siê uzyskaæ z Unii Europejskiej, m.in.
dlatego, ¿e inwestycja ta stanowi ele-
ment rewitalizacji Pragi. Wniosek zosta³
ju¿ z³o¿ony. Szacujemy, ¿e mo¿na mieæ
nadzieje na uzyskanie z tego Ÿród³a oko³o
1/3 œrodków, czyli 10 mln z³. Powinno to
byæ wiadome ju¿ w grudniu. Sam samo-
rz¹d nie dok³ada do tego ani z³otówki –
wszystkie pieni¹dze pochodziæ bêd¹ z
kredytu bankowego i œrodków w³asnych
Max-Filmu.

Do tego tematu bêdziemy wracaæ.

Fundacja Azylu Pod Psim Anio³em

zaprasza na wernisa¿ najpiêkniejszych prac nades³anych
na konkurs „Zwierzêta i my - wspó³ny œwiat”

Odbêdzie siê on w Domu Kultury Stok³osy

przy ul. Lachmana 5,

w sobotê, 6 listopada o godz. 16.

Wystawa bêdzie po³¹czona z licytacj¹ dzieciêcych dzie³.

Wstêp wolny. Ca³y dochód z imprezy zostanie przeznaczony

na potrzeby bezdomnych zwierz¹t.
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI  670-39-78

ANGIELSKI - korepetycje do-
je¿d¿am 678-03-55, 0504-821-
980

ANGIELSKI nauka, nowa matu-
ra 0609-631-186

ANGIELSKI doœwiadczenie do-
jazd tanio 466-28-95
ANGIELSKI doœwiadczony lek-
tor  uczy mówiæ w³asn¹ metod¹
konwersacji ( literacki, potoczny)
oraz udziela korepetycji   tel.
676-73-65 Tarchomin

ANGIELSKI dzieci z dojazdem
814-17-26

AUTKO prawo jazdy najtaniej w
W-wie, tylko 900z³. 498-54-25
HISTORIA korepetycje 674-78-
28

JÊZYK polski, nauka wypraco-
wañ, egzaminy, mgr z praktyk¹
322-60-32

JÊZYK polski, doœwiadczona
nauczycielka 322-60-32, 0691-
082-071
LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11;  0695-756-832

MATEMATYKA studentka UW
888-720-156

MATEMATYKA tanio i solidnie
studentka UW 679-63-89

MATEMATYKA, fizyka student
PW V rok 614-54-02, 0604-198-
938
MATEMATYKA, chemia 839-32-
07, 0698-414-705

MATEMATYKA, chemia - na-
uczycielka 889-15-42, 0603-
545-518

NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NIEMIECKI  studentka 466-29-
86, 0507-049-803

NIEMIECKI  nauczycielka  676-
75-40

NIEMIECKI i  matematyka stu-
dentka 0501-28-58-96

NIEMKA konwersacja 0504-288-
273

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, orto-
peda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), urolog (stulejki, wê-
dzide³ka) psychiatra - akupunk-
tura, internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bioener-
goterapeuta. Panieñska 4,  tel.
619-52-31

MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie. Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14

NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych pre-
paratów wspomagaj¹cych lecze-
nie ul. Trocka 10A tel. 679-30-
60, 0502-813-252

SPRZÊT rehabilitacyjno-me-
dyczny, materace ortopedyczne
Targowa 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

ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.

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
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16

DRZWI antyw³amaniowe GER-
DA 676-59-03, 0607-047-606

GLAZURNIK, hydraulik 0506-
091-379, 614-49-34
KRAWIECKIE, kuœnierskie
679-30-64

NAPRAWA MASZYN DO SZY-
CIA dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.

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

NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-
DEO,  CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57

NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54
NAPRAWA lodówek, zamra¿a-
rek u klienta, doœwiadczenie, so-
lidnie 811-73-69

OKNA, drzwi PCV 676-59-03,
0605-887-746

POMAGAM w dysleksji, dysgra-
fii, dysortografii tak¿e metod¹
Denisone one  braine 0501-521-
512

PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
PRALKI, lodówki, zmywarki
szybko solidnie 0501-587-257,
679-00-57

PRANIE dywanów 0603-512-
944

REMONT komleksowo, glazura,
hydraulika 614-49-34 lub 0506-
091-379
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.

TAPICER 614-86-08

TRANS BAGA¯ przeprowadzki,
przewozy dostawczym  676-60-
69
US£UGI elektryczne i hydrau-
liczne solidnie 24 h Janusz Nie-
dzió³ka 0506-313-694, 337-62-
68

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

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

PRACA
M£ODYCH, silnych do hurtowni
kamieniarskiej 811-94-11

OPIEKUNKA PCK zaopiekuje
siê osob¹ chor¹ lub dzieckiem
na terenie Targówka lub Pragi
tel. 744-00-00

INNE

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

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

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86

HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710

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@alfa-
mieszkania.pl

MAZURY dzia³ki 1900 z³ 877-53-
36

NOWY dom w Markach 125/
717m2 z Ytonga czêœciowo wy-
koñczony. tel. 0601-35-40-39

SPRZEDAM plac 910 m2 Marki
675-76-57, 0602-284-378
ZAMIENIÊ lokatorskie 4 pok. 73
m2 na Goc³awiu na jedno mniej-
sze 2 pok. na Tarchominie lub
Nowodwory 0506-14-93-13

SPRZEDAM

NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0603-
616-682
SPRZEDAM tanio golfy 1,6
benzyna i diesel, jettê 1,6 ben-
zyna oraz nissana micrê na
bia³ych tablicach tel. 0600-
485-704

URZ¥D MIASTA STO£. WARSZAWA

DZIELNICA BIA£O£ÊKA
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 prze-

znaczeniem na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹.

Stawka wywo³awcza czynszu najmu wynosi: 18,52 z³

(brutto) w stosunku miesiêcznym / m2.

Zmiana wysokoœci stawki czynszu o wskaŸnik wzrostu cen

towarów i us³ug konsumpcyjnych og³oszonych przez GUS,
odbywaæ siê bêdzie raz w roku w m-cu lutym.

Oferty w zapieczêtowanych kopertach z napisem: “Konkurs
ofert – najem pomieszczeñ (Milenijna)”, nale¿y sk³adaæ do

dnia 23.11.2004r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzêdu m. st.
Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 w

pokoju nr 114 ( I p.).

Oferty z³o¿one po tym terminie zostan¹ zwrócone bez otwie-

rania.

Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Urzêdu m. st. Warszawy

dla Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 w pokoju nr

121 ( I p.) w dniu 23.11.2004r. o godzinie 10.30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Organizator zastrzega sobie prawo zamkniêcia konkursu ofert

bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferent stajacy do konkursu ofert, ma obowiazek pobrac w

Urzedzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Bialoleka przy ul. Mo-

dlinskiej 197, pok. 114 (w godz. pracy Urzedu) INFORMA-
TOR KONKURSOWY zawierajacy informacje o warunkach

konkursowych oraz sposobie przygotowania oferty.

W sumie prawie piêæ milionów

z³otych, czyli po³owê œrodków na

wszystkie inwestycje na Pradze w

2004 roku wydatkowano na sztan-

darow¹ inwestycjê burmistrza So-

snowskiego czyli Wydzia³ Obs³ugi

Mieszkañców  - w skrócie WOM.

Pod du¿ym znakiem zapytania

stoj¹ inne zadania, o których mówi

siê ju¿ od dwóch lat:

Studnia wody oligoceñskiej na

£ochowskiej /Siedleckiej - termin

zakoñczenia wynikaj¹cy z umowy

01 12 2004 – bez szans na reali-

zacjê.

Modernizacja Kawêczyñskiej -

termin zakoñczenia wynikaj¹cy z

umowy 30 11 2004 –drogowcy mu-

sz¹ siê bardzo spieszyæ i marzyæ

o dobrej pogodzie.

Modernizacja ulicy Borowskie-

go termin zakoñczenia wynikaj¹-

cy z umowy 27 12 2004 –prace

jeszcze siê nie rozpoczê³y.

Z¹bkowska 11 - termin zakoñ-

czenia wynikaj¹cy z umowy 30 10

2004 – chyba siê uda.

Nieco inaczej wygl¹da to w s¹-

siaduj¹cych z Prag¹ dzielnicach.

Pozwoli³em sobie porównaæ bu-

d¿ety Pragi Pó³noc, Targówka i Bia-

³o³êki za ostatnie dwa lata wraz z

nak³adami na inwestycje w tych

dzielnicach - patrz tabelka.

 Nadal utrzymuje siê wysoka

dynamika inwestycji na Bia³o³êce.

Znacz¹co spad³ poziom nak³adów

inwestycyjnych na Targówku po-

równuj¹c lata 2003 i 2004. Niewiel-

ki poziom nak³adów na Pradze w

2003 jeszcze obni¿a siê w roku

2004. Gdy jeszcze dodamy, ¿e z

kwot zaplanowanych w pierwotnym

bud¿ecie wykonanie jest niewiel-

kie (po pierwszym pó³roczu 5,9%)

to mamy pe³ny obraz niewydolno-

œci w³adz Pragi Pó³noc. Dalszy

komentarz chyba jest zbyteczny.

Tworzone s¹ za to na Pradze

coraz to nowe papierowe koncep-

cje. 12 paŸdziernika odby³a siê ko-

lejna sesja na Pradze Pó³noc, na

której przewidziano kolejn¹ korek-

tê bud¿etu dzielnicy - chyba ju¿

dziewi¹t¹ w tym roku.

Tym razem ktoœ chyba - zarz¹d

dzielnicy lub wysoki urzêdnik miej-

ski - wpad³ na pomys³ aby przy

Stagnacja na Pradze

 ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 15 paŸdziernika 2004r. zosta³a wyda-

na z upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warsza-

wy dla Miasta Sto³ecznego Warszawy Decyzja Nr 909/2004
o pozwoleniu na kompleksow¹ budowê dla I etapu reali-
zacji ulicy Œwiatowida na odcinku od ul. Strumykowej do
ul. Dzierzgoñskiej wraz z oœwietleniem, budow¹ przepu-
stu drogowego, przebudow¹ sieci teletechnicznej, kana-
lizacji linii energetycznych, w Warszawie Dzielnicy Bia³o-
³êka.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokona-
ne po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i

na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciwko windy (licz¹c od daty

ostatniego og³oszenia).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-

wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-

nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹czni-

ka ( ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86, poz. 960).

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w de-

cyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670,

pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

wybrane wierzytelnoœci kupujemy

022 425 42 23 w godz. 9.00-15.00

www.ster.fs.com

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³ ³¹cznej nale¿noœci g³ównej

 nasze wynagrodzenie jest potr¹cane z odzyskanych kwot

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

okazji korekty bud¿etu zmieniæ ty-

tu³ inwestycyjny który brzmia³

„Opracowanie koncepcji zagospo-

darowania ulicy Ratuszowej” na

zapis „Przebudowa Placu Wetera-

nów 1863 roku z budow¹ Domu

Kultury i sali widowiskowej”.

W nr 17(291) NGP z 29 wrze-

œnia 2004 roku ukaza³ siê mój fe-

lieton „W ostatnich dniach powsta-

nia”, w którym wystêpujê z ide¹

wzniesienia Domu Weterana Po-

wstania 1944 roku, wskazuj¹c po-

tencjaln¹ lokalizacjê na Pradze vis

a vis Szpitala Praskiego po pó³noc-

nej stronie Alei Solidarnoœci na po-

graniczu Parku Praskiego, czyli in-

nymi s³owy - Plac Weteranów 1863

roku. Byæ mo¿e zbie¿noœæ pomy-

s³ów na zagospodarowanie tego in-

teresuj¹cego terenu zgodnie z

przedwojennym pomys³em prezy-

denta Starzyñskiego, lecz jaka¿

rozbie¿noœæ koncepcji. Decyzjê

ostateczn¹ oczywiœcie podejmie

prezydent Kaczyñski i ciekaw je-

stem jaka ona bêdzie.

Obudzi³ siê samorz¹d Woje-

wództwa Mazowieckiego, odby³a

siê ostatnio wa¿na sesja Sejmiku

Województwa Mazowieckiego, na

której uchwalono Wieloletni Plan

Inwestycyjny na lata 2004-2007

wraz z pokazaniem œrodków, o któ-

re mo¿na siê staraæ z Unii Euro-

pejskiej (w sumie prawie 1,3 miliar-

da z³otych). Niestety miasto War-

szawa,  a raczej jego urzêdnicy s¹

bardzo ma³o aktywni na tym polu.

Wnioski o dotacje mo¿na policzyæ

na palcach jednej rêki, a przecie¿

chodzi tu o niebagatelne pieni¹dze.

Po naszej stronie Wis³y czeka na

nie miêdzy innymi budowa wiaduk-

tów nad rondem Starzyñskiego,

zapomniano tak¿e o innych wa¿-

nych zadaniach jakimi s¹ Wodo-

ci¹g Pó³nocny i modernizacja

oczyszczalni „Czajka” na Bia³o³ê-

ce. Pan prezydent Kaczyñski i jego

g³ówny architekt jak fontanny try-

skaj¹ coraz to nowymi pomys³ami

maj¹cymi uszczêœliwiæ warsza-

wiaków i upiêkszyæ stolicê. Dzia-

³añ jednak nie widaæ. Wszystko ma

siê realizowaæ po 2006 roku, czyli

w kolejnej kadencji samorz¹du, a

co bêdzie gdy Lech Kaczyñski

osieroci Miasto Sto³eczne Warsza-

wa zostaj¹c pos³em, premierem

lub prezydentem RP po przysz³o-

rocznych wyborach?

Zrealizuje siê wtedy znane ha-

s³o “Nikt Wam tyle nie da co ja

Wam obiecam”.

Ireneusz Tondera

radny Województwa

Mazowieckiego

I jak zwykle postscriptum:

*A propos przebudowy budyn-

ku przy K³opotowskiego 15. Jak

osoby niepe³nosprawne ruchowo

czy matki z dzieæmi na wózkach

mog¹ po zakoñczeniu pracy urzê-

du dzielnicy czyli po godzinie 16

dostaæ siê do pomieszczeñ ban-

kowych? Pytanie to adresujê do

zarz¹du dzielnicy, pana architekta

zatwierdzaj¹cego koncepcjê prze-

budowy oraz inspektora nadzoru

budowlanego, który nad tym

wszystkim powinien mieæ pieczê.

* Modernizacje chodników w re-

jonie Pragi II s¹ udane, ale kto zre-

kultywuje zniszczone przy tej oka-

zji trawniki?
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Poznaj swojego dzielnicowego
wytnij i zachowaj

Komisariat Warszawa Bia³o³êka, ul.Myœliborska 65
kierownik rewiru asp.  Krzysztof Stachyra, tel. 603-53-11

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

ORGANIZUJEMY

PRZYJÊCIA

wesela, chrzciny, imieniny,
jubileusze

sala do 45 osób

domowa atmosfera

profesjonalna obs³uga

przyjmujemy zamówienia na
dania garma¿eryjne

organizujemy przyjêcia

u klienta w domu, ogrodzie

tel. 678-96-24

0692-600-178

www.centrumzacisze2J.prv.pl

Dzielnicowi przyjmuj¹ codziennie
w godz. 7-22 bez sobót i niedziel

w komisariacie przy ul. Myœliborskiej 65

pozosta³e rewiry w nastêpnym wydaniu gazety

warto

zobaczyæ
Oddzia³ Bródno Towarzystwo

Przyjació³ Warszawa zapra-

sza na wystawê Cmentarz
Bródnowski w malarstwie

i dokumentach

 w klubie „Junona”

ul. Bazyliañska 1

czynn¹ w godz. 12-20

do 5 listopada.

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

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

Dom Kultury „Praga”
ul. D¹browszczaków 2

w ramach obchodów 210 rocz-
nicy „Rzezi Pragi” zorganizowa³
wystawê okolicznoœciow¹ pt.
„Stara Praga – od przedmie-

œcia do œródmieœcia Warsza-

wy”

Wystawa bêdzie mo¿na ogl¹-
daæ do 31 grudnia  w godz. 10-
20

Ekspozycja sk³ada siê z czte-
rech sal tematycznych:

* „Praga na prze³omie XX i
XXI”,

* „Praga walcz¹ca”

* „Narodziny Pragi”

* „Ocaliæ od zapomnienia”

Wystawie towarzyszy pokaz
filmu dokumentalnego video,
w re¿yserii Krzysztofa Szmagie-
ra  pt.” Historia Pragi. Peryferie
czy te¿ stolica”, którego wspó-
³producentem by³o Towarzystwo
Przyjació³ Pragi.
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05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

BEZP£ATNE

konsultacje
ortodontyczne

BEZP£ATNE

konsultacje
ortodontyczne

Bellisima

- wesela

- catering

- przyjêcia okolicznoœciowe

Obiady firmowe
najtaniej w Warszawie

DOWÓZ GRATIS!!!

organizujemy:

Warszawa ul. Wybrze¿e Helskie 1/5

tel. 818 99 29, www.bellisima.com.pl

Wybrze¿e Helskie

Wybrze¿e Gdañskie
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Wis³a
Bellisima

W SUPER NISKICH
 CENACHKoñcówki serii

towary z likwidowanych sklepów i firm,
urzêdów celnych, skarbowych

WYSOKA JAKOŒÆ, NISKA CENA
...niemo¿liwe?

od poniedzia³ku do pi¹tku 10-18, sobota 10-14

STA£A WYPRZEDA¯
ODZIE¯Y, PERFUM, RAJSTOP

Dworzec Wileñski (pawilon nr 27) wejœcie od Al. Solidarnoœci

ul. Radzymiñska

Po
cz

ta

ul
. T

ar
go

w
a

PrzystanekA
Al. Solidarnoœci

Kasy
dworcaPawilon nr 27

Dworzec Wileñski

OFERUJE

Pawilony

PRZYJD• I SPRAWD•

MEDYCYNA RODZINNA (doroœli i dzieci)
N ZOZ SALVA MED ul. Brzeska 12

(parter Szpitala Kolejowego)

poniedzia³ek-pi¹tek 8-18, tel. 597-80-40
- interniœci i pediatrzy

- punkt szczepieñ dla dzieci

- zapisy na telefon

- wszystkie badania i specjalistyka

  na miejscu w szpitalu

Umowa z NFZ

A u t o r y z o w a n y
przedstawiciel

Warszawa

ul. Targowa 41

(róg ul. Kêpnej)

tel. 618-68-27

0602-36-00-66

MOTOROLA E398

(23,18 Z£. Z VAT)

S£UCHAWKI STEREO
WBUDOWANY ODTWARZACZ MP3
POBIERANIE I ODTWARZANIE WIDEO
64 MB NA WYMIENNEJ KARCIE PAMIÊCI
WBUDOWANE 2 G£OŒNIKI

Szczeg³y oferty w regulaminie promocji dostêpnym w punktach sprzeda¿y i na stronie www.era.pl

„3P”
P.W.

Sp. z o.o.

Do ka¿dej
aktywacji

prezent

niespodzianka

Œwiatowy Tydzieñ Zwierz¹t to piêkne
œwiêto. Z tej okazji odbywa siê wiele im-
prez, organizowane s¹ ciekawe pokazy,
aukcje i zbiórki. Ale czy nastêpnego dnia
ktoœ w ogóle pamiêta o œwiêtym Francisz-
ku, patronie tej uroczystoœci? Czy tydzieñ
zwierz¹t, na dodatek œwiatowy, rzeczywi-
œcie wp³ywa na polepszenie doli naszych
mniejszych braci?

Nieszczególnie - mówi Natalia Latecka,
wolontariuszka z falenickiego psiego azylu
- w ci¹gu pierwszego tygodnia paŸdzier-
nika dom znalaz³y dwie suczki i jeden pie-
sek z przytuliska. To bardzo fajnie. Tylko
k³opot z tym, ¿e na ich miejsce przyby³o
nastêpnych piêæ czworonogów. I to cho-
cia¿  zastrzegamy siê, ¿e nie przyjmuje-
my ju¿ psów, bo schronisko jest przepe-
³nione.

Ludzie wyrzucaj¹ psy bez opamiêtania.
Gdyby Falenica by³a z gumy, przyjmowa-
no by minimum 20 zwierz¹t tygodniowo.
Taka jest œrednia zg³oszeñ. Puszczone bez
smyczy psiaki gin¹, s¹ wypychane z sa-
mochodów czy porzucane w lesie. Wspó-
³czuj¹cy œwiêty Franciszek nie raz za³amuje
nad nimi rêce. Bezdomne, przera¿one, a
bywa, ¿e i chore trafiaj¹ do azylu. Ale
rzadko jest to dla nich przystanek na dro-
dze do domu. Czêœciej domem staje siê
przytulisko.

PaŸdziernikowe œwiêto zwierz¹t nie-
rzadko jest jedynie okazj¹ do beztroskiej
zabawy. Z jednej strony to dobrze. Ale z

Dzieñ jak co dzieñ

 Tradycyjnie z opóŸnieniem rozpoczê³a siê 18 paŸdziernika XXIV
sesja Rady Targówka, zwo³ana przez zarz¹d dzielnicy. Za zgod¹
burmistrza Romualda Gronkiewicza, pierwszym punktem obrad by³y
interpelacje.

 OdpowiedŸ na pytanie o dzia³ania burmistrza po kontroli we-
wnêtrznej sk³oni³a  Andrzeja Kobla do konkluzji: “mo¿e jesteœmy
figurantami, nie wyci¹ga siê wniosków”...

Burmistrz nie zgodzi³ siê z zarzutem, ¿e reklamuje jedn¹ z firm
dzia³aj¹cych na Targówku. Przypomnia³, ze na festynach wyra¿a³ siê
pozytywnie o innych dobrych firmach, maj¹c na uwadze przyci¹gniêcie
inwestorów. W tym kontekœcie zaskakuj¹co zabrzmia³o ¿yczenie “by
o Targówku nie by³o tak, jak o Targówku Przemys³owym”. Radni
zaprotestowali przeciw takiemu wartoœciowaniu. W zwi¹zku z pyta-
niem Witolda Harasima o budowê domu przy ul. Oszmiañskiej 11 i
11A powróci³a sprawa przebiegu Trasy Tysi¹clecia. Za potrzebne
uznano dalsze starania o realizacjê wariantu zgodnego z opini¹
Targówka, Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie.

 Najtrudniejszym tematem sesji okaza³a siê opinia na temat za-
³¹cznika Targówka do projektu bud¿etu miasta na rok 2005. Komi-
sja inwestycji negatywnie zaopiniowa³a kwotê 20.741.000 z³ na
inwestycje, nie przyjê³a jednak listy proponowanych inwestycji i ich
kosztów.

Radny Harasim przypomnia³, ¿e przez kilka lat Targówek wyda-
wa³ na inwestycje ponad 50.000.000 z³, obecnie proponuje siê mniej
ni¿ 30.000.000. Na spotkaniu w 2003 roku prezydent Warszawy
Lech Kaczyñski obiecywa³ zwiêkszenie œrodków na inwestycje, w
tym   - zwiêkszenie œrodków inwestycyjnych, bêd¹cych w dyspozycji
dzielnic.

 W trakcie przeci¹gaj¹cej siê dyskusji o  postulowanych na rok
2005 inwestycjach  zg³oszony zosta³ wniosek o przerwanie obrad w
tym punkcie, potem – o zmianê porz¹dku dziennego.

Walka o bud¿et

Bohaterowie filmu, w œrodku siedzi Peter Fonda

Z Fond¹ w kadrze

„Sz
yk”

PROMOCJA !

Szycie miarowe z w³asnych
materia³ów (odzie¿ damska)

P³aszcze,  ¿akiety
damskie
garnitury  mêskie
koszule,  bielizna

Pasa¿ Wileñski
ul. Targowa 66
pawilon 9
tel. 618-14-99
Zapraszamy 10-18
         soboty 10-14

Wspó³twórcami projektu na Bródnie Pawe³ Althamer uczyni³
swych s¹siadów z bloku przy ul. Krasnobrodzkiej: jedni zapalili
œwiat³a w oknach, inni zgasili - w  wieczornym mroku zab³ys³
napis „2000”.W roku 2001, do otwarcia wystawy w Migros Mu-
seum w Zurychu zaprosi³ dzieci; w Pradze nag³oœni³ ulicê, by na
¿ywo transmitowaæ œpiewanie niewidomego muzyka przy gale-
rii Vaclava Spaly. Tak, miêdzy innymi, Pawe³
Althamer uœwiadamia³ zwyk³ym ludziom, ¿e
mog¹ byæ wspó³twórcami dzie³ sztuki.

Podobn¹ metod¹ pos³u¿y³ siê, realizuj¹c w
paŸdzierniku br. projekt na 54. Biennale Car-
negie International w Carnegie Museum w Pit-
tsburgu. Pierwsz¹ czêœæ stanowi³, pokazany w
kilku kinach, zwiastun. Zapraszano w nim lu-
dzi, by w sobotê 9 paŸdziernika  o godz. 13
przyszli na ruchliwe skrzy¿owanie ulic, naprze-
ciw muzeum, przy przystanku autobusowym,
w s¹siedztwie licznych kawiarni i restauracji;
by zobaczyli, co siê tam dzieje i wziêli udzia³ w
tzw. real time movie. Rozbudowana sytuacja
ze zwiastuna by³a drug¹ czêœci¹ projektu. Po-
³¹czy³a ona 3 rodzaje aktywnoœci: aktorów, gra-
j¹cych role typowe dla tego miejsca (dziewczy-
ny, uprawiaj¹ce jogging; biznesmen zajêty rozmow¹ przez te-
lefon; czarnoskóry cz³owiek w pozie Buddy, przegl¹daj¹cy ga-
zetê; dziewczynki filmuj¹ce otoczenie; babcia z wnuczkiem; je-
dyna rozpoznawalna postaæ - Peter Fonda,  motocyklista z kul-
towego filmu z 1969 roku „Easy Rider”); publicznoœæ zachêco-
na przez zwiastun (krytycy, kuratorzy, goœcie Biennale z ró¿-

nych stron œwiata); przypadkowi przechodnie, osoby „nie wta-
jemniczone”. „Spróbujcie sobie wyobraziæ, co z takiego spotka-
nia mo¿e wynikn¹æ” - zachêca Pawe³ Althamer.

Istota projektu to bycie zainspirowanym i „podanie pa³ecz-
ki” innym, by okreœlili sw¹ rolê w filmie. Bardzo dobrze jest
postawiæ sobie pytanie o tê rolê.

To jedna z moich najbardziej osobistych wypowiedzi , klasyk
w dotychczasowej twórczoœci. Doœwiadczenie bycia razem z in-
nymi ludŸmi by³o bardzo inspiruj¹ce. Widzia³em, jak ludzie za-

czynaj¹ poznawaæ fenomen filmu. Pytali: co siê dzieje? co to
bêdzie? o  co tu chodzi? Byli w stanie radoœci. Ja te¿ siê œmia-
³em, pracuj¹c z kamer¹. Mog³em zobaczyæ  w akcji samego sie-
bie i œwiat wokó³. Czu³em siê jak dzieciak. By³em zachwycony -
powiedzia³ nam  Pawe³ Althamer po powrocie z Pittsburga.

                                                                                       K

 W œlad za jednomyœln¹, pozytywn¹ opini¹ komisji oœwiaty, rada
pozytywnie zaopiniowa³a wniosek w sprawie nadania Przedszkolu
nr 125 przy ul. Suwalskiej 15 – nazwy “Pod z³otym Promykiem”.
Nadanie nazwy przedszkolu le¿y w kompetencjach Rady Warsza-
wy.

Tak¿e bez dyskusji, po informacji o pozytywnej opinii komisji
bud¿etu, wszyscy radni poparli projekt uchwa³y, pozytywnie opi-
niuj¹cej zmianê za³¹cznika dzielnicy Targówek do bud¿etu Warsza-
wy na rok 2004.  Plany: dochodów i wydatków zwiêkszono o
1.270.000 z³. Dodatkowe œrodki zostan¹ przeznaczone na dotacjê
przedmiotow¹ dla ADK “Bródno” (800.000) i ADK “Targówek”
(470.000).

 Kolejn¹ fazê dyskusji o propozycjach na rok 2005 zakoñczy³
wniosek o godzinn¹ przerwê, by komisja inwestycji mog³a wypra-
cowaæ stanowisko.  W podjêtej uchwale Rada Dzielnicy Targówek
negatywnie zaopiniowa³a przed³o¿one w projekcie  wielkoœci do-
chodów i wydatków (dochody  195.587.442 z³; wydatki bie¿¹ce
174.846.442 z³, wydatki inwestycyjne 20.741.000 z³). Poniewa¿
we wstêpnym projekcie za³¹cznika potrzeby dzielnicy nie zosta³y w
pe³ni uwzglêdnione, rada wnioskuje korektê za³¹cznika i zabezpie-
czenie dodatkowych œrodków wyrównawczych na wydatki bie¿¹ce
(7.202.471 z³)  i wydatki maj¹tkowe. Wœród  zadañ inwestycyjnych
do realizacji, maj¹ siê znaleŸæ m. in: budowa stacji wody oligoceñ-
skiej w rejonie osiedli Bródno I, II, III, modernizacja ul. Ko³owej
(odcinek: œw. Wincentego – Handlowa) oraz budowa ulic: Nowo
Wincentego (III etap, wraz z mostem), ul. 20. Dywizji Piechoty, Ogiñ-
skiego, Poborzañskiej i innych; budowa mieszkañ komunalnych
(3.000.000 z³), modernizacja SP nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4
(1.000.000 z³), adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby
domu kultury, wymiana ogrodzenia terenu i dachu budynku admi-
nistracyjno-socjalnego OSiR przy ul. Blokowej.

drugiej, trochê szkoda, ¿e umyka gdzieœ
jego przes³anie lub niespecjalnie trafia ono
do ludzkich serc. Wrzuca siê jak¹œ monetê
do puszki na bezdomne zwierzaki i z g³o-
wy. Oczywiœcie wa¿ny jest ka¿dy grosik i
na pewno zostanie dobrze wydany na po-
trzeby zwierzaków. Ale daleko bardziej
istotny jest fakt uczynienia szczêœliwym ja-
kiegoœ czworonoga. Pamiêtajmy, ¿e przy-
garniaj¹c zwierzaczka z azylu dajemy mu
szansê na inny, lepszy los. A wcale nie-
rzadko ratujemy mu ¿ycie - przekonuje
Natalia Latecka. - Chcia³abym, aby te paŸ-
dziernikowe dni nie by³y takie zwyczajne,
¿eby nie mija³y tak bez echa, jak dotych-
czas. ̄ eby sta³y siê prawdziwym œwiêtem.
A dla nas œwiêto jest wtedy, gdy jakiœ psiak
czy kotek odje¿d¿a do swojego nowego
domu.                                        L. Milc

Strony www

arystokratyczne
korzenie

Któ¿ z nas nie lubi grzebaæ w prze-
sz³oœci swojej rodziny? A jeœli przy tej
okazji uda siê odkryæ arystokratyczne ko-
rzenie, obejrzeæ herb i poznaæ heraldycz-
n¹ rodzinê radoœæ jest wielka. Niby szla-
chectwo nie ma dla nowoczesnego cz³o-
wieka ¿adnego znaczenia, ale to tylko
deklaracje. Ka¿dy poczuje dr¿enie ser-
ca, kiedy dotrze do tej ga³êzi drzewa ge-
nealogicznego, która poka¿e, ¿e naszym
przodkiem by³ jakiœ ksi¹¿ê, a mo¿e na-
wet król. Witryna www.herby.com.pl zo-
sta³a stworzona przez Oœrodek Doku-
mentacji WychodŸstwa Polskiego przy
Domu Polonii w Pu³tusku. Na stronie znaj-
dziemy listê herbów, którymi pieczêto-
wa³y siê polskie rody. Wpisuj¹c w³asne
nazwisko do wyszukiwarki byæ mo¿e
znajdziemy herb, którym pieczêtowa³ siê
nasz ród. Czasem mo¿e to byæ kilka her-
bów, wówczas trzeba rozpocz¹æ poszu-
kiwania zakrojone na wiêksz¹ skalê. Pa-
sjonuj¹ce przedsiêwziêcie.              (egu)


