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

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³

♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
www.nowagazetapraska.zigzag.pl
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APTEKA
CA£ODOBOWA

tel. 466-14-05

ul. Œwiatowida 47
vis a vis Leader Price

równie¿w œwiêta

7 dni

w tygodniu

STUDIO FOTOGRAFII

CYFROWEJ
• œluby, chrzty, komunie

• portrety dzieci, sesje zdjêciowe

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

Przyjmujemy  zamówienia œwi¹teczne!

Warszawa, ul. Jagielloñska 3, tel. 818 99 50

wymiana
 butli str. 4

BIA£O£ÊCKI KLUB DYSKUSYJNY
zaprasza na spotkanie z

PANEM

WOJCIECHEM KOZAKIEM

na temat

WARSZAWA
- wczoraj, dziœ, jutro

1 grudnia (poniedzia³ek) godz. 19
Gimnazjum Nr 3, ul. Strumykowa 21

 Zapraszamy!

Przewodnicz¹cym Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy

Od roku jesteœmy pilnymi ob-
serwatorami dzia³añ w³adz dziel-
nicy Praga Pó³noc i jej burmi-
strza Roberta Sosnowskiego.
Nie dlatego, ¿e znamy go jesz-
cze z pracy w urzêdzie dawnej
Gminy Targówek, ale dlatego, ¿e
taka jest rola gazety lokalnej, a
burmistrz jest osob¹ publiczn¹ i
powinien odpowiadaæ na pytania
dotycz¹ce ¿ycia dzielnicy.

Na egzaminie „¯ycia Warsza-
wy” w grudniu ubieg³ego roku ze
znajomoœci dzielnicy i proble-
mów samorz¹dowych nowy w³o-
darz Pragi wypad³ œrednio. Na
zadane pytania przewa¿a³y od-
powiedzi „nie wiem”, „nie odpo-
wiem”.

Kompromitacja nast¹pi³a w
trakcie rozmowy o zabytkach
starej Pragi z Gazet¹ Wyborcz¹
(GW 14 01 03). Na pytanie za-
dane przez dziennikarzy, jakie
zabytki tej dzielnicy s¹ Panu naj-

Rok burmistrza
Sosnowskiego

bli¿sze pada odpowiedŸ „Na
pewno ogród zoologiczny”. Poza
tym, jak we wczeœniejszej wypo-
wiedzi padaj¹ stwierdzenia. „nie
wiem”, „nie potrafiê odpowie-
dzieæ”, „tego jeszcze dok³adnie
nie wiem”.

Problematyka zabytków i re-
witalizacji zabudowy Z¹bkow-
skiej przewija³a siê na ³amach
prasy zarówno w lutym, jak i
marcu. Burmistrz Sosnowski
okaza³ siê byæ konsekwentny,
¿adnych pomys³ów poprzedni-
ków kontynuowa³ nie bêdzie.

W marcu burmistrz da³ siê na-
mówiæ na rozmowê z lokaln¹ ga-
zet¹ – „Czasem Warszawskim”
gdzie mówi¹c o przebiegu Tra-
sy Tysi¹clecia powiedzia³: “Bêdê
zabiega³ o rozwa¿enie mo¿liwo-
œci po³¹czenia Pragi Po³udnie z
nami na wysokoœci ronda Wia-
traczna” ???

Rozbrajaj¹c¹ szczeroœæ bur-
mistrz wykaza³ na pytanie zada-
ne mu przez dwutygodnik “Pra-
ga” o jego osi¹gniêcia i pora¿ki.
Pan Sosnowski o swoich sukce-
sach po roku dzia³alnoœci powie-
dzia³: „Do sukcesów nale¿y za-

Kim jest osoba niepe³nosprawna? Ja-
kie jest jej miejsce w spo³eczeñstwie? Jaka
jest rola wspólnoty lokalnej we w³¹cza-
niu siê osoby niepe³nosprawnej w jej ¿y-
cie? Jakie zobowi¹zania ci¹¿¹ na w³adzy
publicznej? Jak daleko siêga i siêgaæ po-
winna jej ingerencja w ¿ycie osoby nie-
pe³nosprawnej? Od tych pytañ rozpoczê-
³o siê Dzielnicowe Forum na rzecz osób
niepe³nosprawnych na Targówku 21 li-
stopada. Zaproszono przedstawicieli cen-
tralnych i sto³ecznych urzêdów zajmuj¹-
cych siê osobami niepe³nosprawnymi, a
tak¿e lokalnych stowarzyszeñ, oœrodków
pomocy spo³ecznej i samopomocy, szkó³,
przedszkoli, biblioteki publicznej, OSiR.
Wyst¹pienia  merytoryczne przeplatane
by³y wystêpami artystów ze Stowarzysze-
nia Rehabilitacji i Tañca Integracyjnego

Targówek dla
niepe³nosprawnych

oraz Katolickiego Stowarzyszenia Niepe-
³nosprawnych z Bródna. Przy wejœciu do
sali obrad mo¿na by³o obejrzeæ i kupiæ
prace plastyczne osób niepe³nospraw-
nych.

Osoby niepe³nosprawne to 14,3% spo-
³eczeñstwa polskiego; 11,3% mieszkañ-
ców Mazowsza; szacunkowo – 10% po-
pulacji Targówka. Co zrobiono dla nich w
gminie (teraz dzielnicy), przypomnia³ wi-
ceburmistrz Robert Radzik: w 1993 r.
otwarto Przychodniê Rehabilitacyjn¹ dla
Dzieci i M³odzie¿y przy ul. Balkonowej,
w 1998 r.  – przedszkole integracyjne
przy ul. Tokarza, w 2000 r. utworzono
klasy integracyjne w szko³ach. W nowym
ratuszu nie ma barier dla osób niepe³no-
sprawnych; Urz¹d finansowa³ dowo¿enie
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RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 8

Zd¹¿yæ przed
rakiem

do 15 grudnia Krajowe Cen-
trum Osteoporozy przy ul. Sy-

rokomli 32 (tel. 811-70-60, 811-

90-19) zaprasza Panie w wie-
ku 50-59 lat na bezp³atne ba-

dania mammograficzne i Panie
miêdzy 30 a 59 rokiem na ba-

dania cytologiczne.

Badania bed¹ wykonywane

dla ubezpieczonych w Narodo-

wym Funduszu Zdrowia bez
skierowania z podaniem nume-

ru PESEL.

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

LISTOPAD  - 12 URODZINY LECZNICY
IMPLANTY cena promocyjna

masa¿ krêgos³upa cena promocyjna
10% zni¿ki na wype³nienia stomatologiczne dla WSZYSTKICH

PACJENTÓW i 20% dla PACJENTÓW LECZNICY

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI
- pe³ny zakres
MEDYCYNA  PRACY
LEKARZE SPECJALIŒCI
ANALIZY, USG, EKG

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY TARGÓWEK
serdecznie zapraszaj¹

30 listopada o godz. 10
na koncert

Warszawskich Solistów Concerto Avenna
koncert odbêdzie siê w koœciele
pw. Zmartwychwstania Pañskiego

przy ul. Ziemowita
W programie koncertu utwory

A. Coreliiego, A. Marcello., J.S. Bacha.

Rozdajemy  prezenty! W naszej redakcji s¹ do odbioru bilety na œwi¹teczne

przedstawienie. Zapraszamy po ich odbiór tych, którzy maj¹ dzieci.

21 listopada o 8.30 mia³a roz-
pocz¹æ siê XIV sesja rady dziel-
nicy Praga Pó³noc. Ten poranek
okaza³ siê trudno wykonalny dla
niektórych radnych, tote¿ wielu z
nich siê spóŸni³o. Nic jednak nie
wskazywa³o, by tej akurat sesji
mia³y towarzyszyæ jakieœ sensa-
cje, gdy¿ krótki porz¹dek obrad
dotyczy³ zaopiniowania projektów
uchwa³ Rady Warszawy w spra-
wach podatków lokalnych od nie-
ruchomoœci, œrodków transportu
i od posiadania psów. O ile dwie

Sesja na Pradze Pó³noc

Cebula dla radnego
pierwsze uchwa³y podnosz¹ce
podatki lokalne do stawek mak-
symalnych okreœlonych w ob-
wieszczeniach ministra finansów
przesz³y bez ¿adnych zastrze¿eñ,
o tyle okaza³o siê, ¿e w radzie jest
mnóstwo mi³oœników czworono-
gów (zreszt¹ nasza gazeta te¿ do
nich nale¿y) i postanowiono wnio-
skowaæ o pozostawieniu op³at na
poziomie roku ubieg³ego. Pojawi-
³y siê wrêcz g³osy o likwidacji tego
podatku, powoduj¹ce z kolei po-
lemikê, aby za te œrodki uprz¹ta-
no choæ psie œlady na ulicach i
trawnikach.

Rada przyjê³a dodatkowo g³o-
sami PiS i PO do porz¹dku obrad
projekt uchwa³y dotycz¹cy zwiêk-
szenia wydatków na admini-
stracjê w roku przysz³ym. Od-
rzuci³a natomiast ponowny wnio-
sek klubu radnych SLD o przyjê-

dokoñczenie na str. 4

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

Rezerwacja pod numerem telefonu (22) 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 800-2000

sob. od godz. 800 do 1500

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

oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy • nerwice,

przemêczenie,  spadek odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

1-24 grudnia
karnet w prezencie pod choinkê

PROMOCJA ŒWI¥TECZNAPROMOCJA ŒWI¥TECZNA! !
28 listopada o godz. 15.30
uroczyste otwarcie p³ywalni
„POLONEZ”
w Oœrodku Sportu i Rekreacji
ul. £abiszyñska 20
Zapraszamy na
pokaz p³ywania synchronicznego
pokaz ratownictwa wodnego
pokaz p³etwonurków
oraz sztafetê szkó³

29 i 30 listopada
tanie p³ywanie na Targówku
30 minut p³ywania za 1 z³
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GEODETA ααααα & ΩΩΩΩΩ
MGR IN¯. KRYSTYNA  KACZMARCZYK

- pe³ny zakres us³ug, konkurencyjne ceny, wszystkie porady

  i informacje s¹ bezp³atne,
- podejmiemy siê najtrudniejszych opracowañ geodezyjno-prawnych,
- specjalizujemy siê w odnajdowaniu dawnych, utraconych
  nieruchomoœci
- wykonujemy dokumentacjê prawn¹ w celu uzyskania odszkodowania

  za tereny zajête pod drogi publiczne i urz¹dzenia techniczne

- wiêcej szczegó³ów i informacji na stronie www.geodeta.waw.pl

ul. Grochowska 92/3, tel./fax 879-86-58, 879-84-27
0501-193-176 w godz. 8-18.

Przyjêcia interesantów: wtorek, czwartek w godz. 17.30-21.30.
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... Jestem Polk¹, mieszkam w
Niemczech. Choruje na bia³aczkê.
W ubieg³ym roku przyjecha³am do
kraju, s¹dz¹c, ¿e to ostatni raz i

po¿egnaæ siê z rodzin¹. Pozna³am
wtedy Pana Zawadzkiego. Po 10
zabiegach badania wykaza³y, ze
choroba zosta³a zatrzymana. Nie-
mo¿liwe sta³o siê mo¿liwe...

Wdziêczna Pacjentka

...Mimo regularnych wizyt u gi-

nekologa choroba postêpowa³a.
Przesz³am chemioterapiê. Ale za-
pad³ wyrok œmierci. Pana Zawadz-
kiego pozna³am przez przypadek.
Czêsto korzystam z Jego pomo-

cy. Nowotwór zatrzyma³ siê. Czu-
jê siê dobrze i za to Bogu i P. Za-
wadzkiemu dziêkuje.”

Wdziêczna Pacjentka

,,...Od 3 lat leczy³am silna ner-
wicê i depresjê psychotropami.
Nie wiele mi pomaga³o. To by³

koszmar. Trafi³am do P. Zawadz-
kiego. Po kilku wizytach poczu³am
siê zdecydowanie lepiej. Nerwy
uspokoi³y siê. Wróci³ sens ¿ycia.
A na dodatek po moich kamie-

niach w woreczku ¿ó³ciowym nie
pozosta³o œladu. Syn z autyzmem
jest bardziej spokojny. Bardzo ner-
wowa dot¹d córka jest po wizytach
u P. Jerzego weso³a. Ja zaczynam

cieszyæ siê ¿yciem.

Wdziêczna za serce

i zrozumienie W.J.K.

BIOENERGIOTERAPIA
przekaz energii równie¿ na odleg³oœæ

JERZY ZAWADZKI
Skutecznoœæ w bardzo wielu schorzeniach

Ka¿dy opisany poni¿ej przypadek
jest udokumentowany.

...Po piêciu zawa³ach noga by³a
bezw³adna. Wyrok - amputacja.
Skorzysta³em z kilku zabiegów u
P. Zawadzkiego. Po badaniach

okaza³o siê, ¿e po zawa³ach zo-
sta³a tylko jedna blizna a noga jest
znowu sprawna. Ten cud siê zda-
rzy³ w Ostrowcu przy ul. Nowe Pia-
ski. Tak, tam dziej¹ siê cuda. Dziê-

kuje Panu, Panie Jerzy.

Dozgonnie wdziêczny pacjent

...Grozi³y mi baypassy. 70% têt-
nic by³o zwê¿onych. Pobiera³am
energiê na odleg³oœæ. Po wielo-
krotnym wykonaniu EKK stwier-
dzono zatrzymanie siê choroby.

Ciœnienie zmniejszone. Choleste-
rol w normie. Lepiej teraz funkcjo-
nuje. Serdecznie dziêkuje Panu
Zawadzkiemu za pomoc.

 Wdziêczna J.K.

...Bezsennoœæ i notoryczne bóle
g³owy nie pozwala³y normalnie

funkcjonowaæ. Kilogramy  tabletek
nie pomaga³y. Parafianka namó-
wi³a mnie na wizytê u Pana Za-
wadzkiego w Ostrowcu. Po wi-
zycie Pan Jerzy stwierdzi³, ¿e wiê-

cej nie muszê do niego przy-
je¿d¿aæ. Bêdzie ju¿ dobrze. I mia³
racjê. Od tego dnia œpiê dobrze i
g³owa boli bardzo sporadycznie.
Tabletki odstawione. Bóg zap³aæ

Panie Jerzy!

Wdziêczny ks. Tomek

TERAPEUTA  PRZYJMUJE: Warszawa, ul. Modliñska 205 a

Kielce, ul. Sienkiewicza 76/305, Ostrowiec Œw. ul. Nowe Piaski 16

Zapisy tel. (041) 266-43-31, 265-18-92,
0-606-237-934

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki
poduszki
ko³dry

MATERACE

now
y

salo
n

Kondratowicza 45

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

TRANSPORT GRATIS
na  terenie W-wy przy zakupie

powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)
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Na stwardnienie rozsiane
choruje w Polsce ok. 60 tys.
osób, na ca³ym œwiecie liczba
chorych to co najmniej 2,5 mln.

SM (³aciñska nazwa sclero-
sis multiplex) jest chorob¹ cen-
tralnego uk³adu nerwowego,
atakuj¹c¹ miêdzy 20 a 40 ro-
kiem ¿ycia, czêœciej kobiety.
Stwardnienia, blizny (sclero-
sis) powstaj¹ w mózgu lub
rdzeniu krêgowym.

W przebiegu choroby uszko-
dzeniu ulega os³onka mielinowa
pokrywaj¹ca w³ókna nerwowe.
Ubytki mieliny skutkuj¹ zaburze-
niami w przewodzeniu impulsów
nerwowych, upoœledzaj¹c czyn-
noœci fizyczne chorego. Przyczy-
na choroby nie jest znana, choæ
podejrzewa siê, ¿e uszkodzenia
mieliny mog¹ powstawaæ na sku-
tek nieprawid³owego funkcjono-
wania uk³adu odpornoœciowego.
Przypuszcza siê, ¿e pewn¹ rolê
w powstawaniu choroby odgry-
waj¹ czynniki genetyczne, choæ
SM nie jest dziedziczne. Stward-
nienie rozsiane nie wp³ywa w ja-
kiœ znacz¹cy sposób na d³ugoœæ
¿ycia, zmêczenie jest najczêst-
szym, widocznym objawem cho-
roby, spowodowanym przez stop-
niowy zanik sprawnoœci fizycznej
i psychicznej. Do dziœ nie wyna-
leziono leku na SM, s¹ jednak far-
maceutyki wp³ywaj¹ce pozytyw-
nie na przebieg choroby.

Konferencja prasowa Polskie-
go Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego mia³a na celu uzmy-
s³owienie decydentom, ¿e propo-
zycje Narodowego Funduszu
Zdrowia dotycz¹ce leczenia i re-
habilitacji chorych na SM s¹ wy-
soce niepokoj¹ce, a œciœlej zagra-
¿aj¹ zdrowiu pacjentów i postê-
pom w rehabilitacji. Nieludzko
brzmi zapis ograniczaj¹cy prawo
do rehabilitacji domowej jedynie
do chorych rokuj¹cych poprawê
stanu zdrowia.

- (...) w SM rehabilitacja jest
jednym z najwa¿niejszych ele-
mentów walki z chorob¹, a po-
nadto w przypadku SM nikt nie
mo¿e rokowaæ poprawy - powie-
dzia³a na konferencji Iza Odrobiñ-
ska,, wiceprzewodnicz¹ca Rady
G³ównej Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego.

W przebiegu choroby powsta-
j¹ zaniki miêœni i przykurcze - re-
habilitacja jest podstawow¹ me-
tod¹ utrzymania sprawnoœci fi-
zycznej chorego. SM jest choro-
b¹ przewlek³¹ i czêsto postêpu-
j¹c¹ w szybkim tempie. Ograni-
czanie rehabilitacji domowej ur¹-

Z³odziej mieliny
ga zasadom leczenia i prowadzi
prost¹ drog¹ do ca³kowitej niepe-
³nosprawnoœci chorego. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia jest chyba
innego zdania skoro jego przed-
stawiciel Andrzej Krupa powie-
dzia³, ¿e Fundusz - przygotowu-
j¹c materia³y do sposobów kon-
traktowania œwiadczeñ zdrowot-
nych na 2004 rok zebra³ najlep-
sze doœwiadczenia i rozwi¹zania,
które funkcjonowa³y w poszcze-
gólnych kasach chorych.

Nastêpnym kuriozum jest spo-
sób dystrybucji œrodków pomoc-
niczych i ortopedycznych. Pa-
cjent mo¿e otrzymaæ dofinanso-
wanie do np. wózka inwalidzkie-
go zakupionego w punkcie posia-
daj¹cym umowê z NFZ. Nie
mo¿e wiêc wybraæ wózka dosto-
sowanego do swoich potrzeb,
lecz zdaæ siê na taki, który aku-
rat jest dostêpny u dystrybutora
autoryzowanego przez NFZ.
Poza wszystkim zdaniem przed-
stawicieli PTSR jest to sprzecz-
ne z zasadami wolnego rynku i
wysoce korupcjogenne.

 Proponowane przez NFZ limi-
ty na œrodki urologiczne - nie-
zbêdne dla wiêkszoœci chorych
na SM - s¹ nieporozumieniem. 60
sztuk pieluchomajtek i 30 sztuk
zewnêtrznych cewników mie-
siêcznie to stanowczo za ma³o. -
To jest absurdalne i ur¹ga zwy-
k³ej ludzkiej godnoœci. Jak te li-
mity maj¹ siê do godnoœci cz³o-
wieka? - pyta³a Iza Odrobiñska.
Chorzy na SM utrzymuj¹ siê naj-
czêœciej z niskich rent - zakup
pieluchomajtek czy cewników
jest wiêc luksusem, na który ich
po prostu nie staæ.

Za wpisaniem SM na listê cho-
rób przewlek³ych nie posz³y de-
cyzje o refundacji leków - wiêk-
szoœæ preparatów przyjmowa-
nych przez pacjentów z SM jest
pe³nop³atna. - Lista leków refun-
dowanych jest imponuj¹co krót-
ka - powiedzia³ przewrotnie prof.
Krzysztof Selmaj z Kliniki Neuro-
logii przy AM w £odzi. - Znajduj¹
siê na niej zaledwie cztery pre-
paraty, w tym jeden - Solumedrol
- stosowany w zasadzie wy³¹cz-
nie w warunkach szpitalnych -
doda³ prof. Selmaj. Na liœcie znaj-
duj¹ siê, poza Solumedrolem,
Mydocalm forte, Ditropan -
wszystkie z 50% odp³atnoœci¹ i
Sirdalud - 30% odp³atnoœci. Œred-
nie wydatki pacjentów z SM na
leki ³agodz¹ce objawy choroby
wynosz¹ minimum 300 z³ mie-
siêcznie. £atwo siê domyœliæ, ¿e
wiêkszoœæ chorych musi rezygno-
waæ z leczenia objawowego, go-
dz¹c siê na szybkie postêpowa-
nie choroby.

Tymczasem doradcza komisja
medyczna przy Radzie G³ównej
PTSR uwa¿a, ¿e pacjenci z SM
wymagaj¹ kompleksowej opieki
- wczesnej diagnostyki, leczenia
zaostrzeñ choroby, leczenia im-
munomodulacyjnego (poprawa
systemu odpornoœciowego), le-
czenia objawów choroby i reha-
bilitacji.

Komisja proponuje powo³anie
kilku oœrodków kompleksowego
leczenia SM i rozpoczêcie pilo-
ta¿owego programu terapii przy
u¿yciu œrodków nowoczesnych
œrodków immunomodulacyjnych.
T¹ metod¹ leczenia mo¿na by³o-
by wówczas obj¹æ oko³o 300 pa-
cjentów rocznie wybranych we-
d³ug pewnych kryteriów - wiek
chorych od 18 do 45 lat, co naj-
mniej dwa tzw. rzuty choroby w
ci¹gu ostatnich dwóch lat - po-
twierdzone dokumentacj¹ lekar-
sk¹, œciœle okreœlony stan niewy-
dolnoœci ruchowej, rozpoznanie
SM potwierdzone badaniem g³o-
wy przy pomocy rezonansu ma-
gnetycznego. Te kryteria zosta³y
ustalone w ramach konsensusu
Polskiego Towarzystwa Neurolo-
gicznego i PTSR na konferencji
w Poznaniu w 2001 roku.

Jest nies³ychanie istotne, by
jak najszybciej wdro¿yæ leczenie
immunomodulacyjne, bowiem
jego wysok¹ skutecznoœæ po-
twierdzaj¹  badania kliniczne. Im
wczeœniej zastosuje siê terapiê
tym mniejszy jest postêp choro-
by i mniejsze ryzyko jej przejœcia
w ciê¿sz¹ fazê, jak powiedzia³ na
konferencji prasowej prof. Zbi-

Zainteresowani

problematyk¹ SM

i chorzy na tê chorobê mog¹
uzyskaæ wszelkie niezbêdne

informacje w Polskim
Towarzystwie Stwardnienia

Rozsianego z siedzib¹

w Hotelu Marriott

w Al. Jerozolimskich 65/69,
pod nr telefonu 630-72-20

lub e-mailem:

ptsr-biuro@idn.org.pl

cie rezygnacji z funkcji przewod-
nicz¹cego Komisji Inwestycji i
£adu Przestrzennego Zbigniewa
Johne powoduj¹c po raz kolejny
jego bezgraniczne zdumienie.

Radni opozycji sprzeciwili siê
projektowi uchwa³y zwiêkszaj¹ce-
mu poziom wydatków na admini-
stracjê w roku przysz³ym o kwotê
430.000 z³ (jest to pierwsza po-
prawka do jeszcze nie uchwalo-
nego bud¿etu na rok przysz³y).
Nowe œrodki maj¹ byæ przezna-
czone - wed³ug informacji zarz¹-
du - na finansowanie utworzenia
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañ-
ców - jak na dzieñ dzisiejszy
sztandarowej i jedynej inwestycji
nowych w³adz.

Ca³e przedsiêwziêcie ma pole-
gaæ na utworzeniu na parterze
urzêdu przy ulicy K³opotowskie-
go 15 w wydzielonym miejscu
zajmowanym obecnie przez bank
okienek podawczych, gdzie inte-
resanci bêd¹ mogli z³o¿yæ wszel-
kiego rodzaju wnioski, co dziœ za-
³atwia siê na ró¿nych piêtrach
urzêdu. Wniosek z nadanym nu-

merem podawczym bêdzie reje-
strowany w sieci komputerowej,
a interesant bêdzie móg³ œledziæ
w internecie na jakim etapie za-
³atwiania jest jego sprawa. Koszt
ca³ego przedsiêwziêcia wyniesie
oko³o 2 mln z³otych, a w ocenie
opozycji nie usprawni to funkcjo-
nowania urzêdu. To przedsiêwziê-
cie jednak uszczupli dochody
dzielnicy w roku przysz³ym i la-
tach nastêpnych z tytu³u zmiany
umowy z bankiem PBK-BPH o
niebagateln¹ kwotê 190.000 z³o-
tych.

Prawdziwa jednak burza wybu-
ch³a  - co sta³o siê to w tej kaden-
cji niemal zasad¹ - w punktach in-
terpelacje i zapytania oœwiadcze-
nia radnych, wolne wnioski i in-
formacje.

Radny Wojdyga wróci³ do spra-
wy zwolnienia dyrektora DOSiR
Dariusza Karpiñskiego - na co
burmistrz Sipiera odpowiedzia³,
¿e zarz¹d ma prawo dobieraæ
sobie dyrektorów jednostek. M.
Wojdyga odczyta³ tak¿e odpo-
wiedŸ radnych SLD na apel - list
otwarty radnych prawicy wyg³o-

szony pod ich adresem na XIII
sesji rady (sprawa dotyczy³a wy-
cofania siê funkcyjnych radnych
SLD z przewodnictwa komisjom
rady). Nawiasem mówi¹c, list ten
zosta³ przes³any do naszej redak-
cji przed wydaniem poprzednie-
go numeru gazety. Przyjêliœmy go
do wiadomoœci; potem okaza³o
siê, ¿e oczekiwano jego publika-
cji. Ró¿nie bywaj¹ interpretowa-
ne dobre obyczaje, my jednak
pochodzimy ze szko³y, która
mówi, ¿e nale¿a³oby do³¹czyæ
choæby pismo przewodnie mówi¹-
ce, kto przesy³a i w jakim celu.

Prawdziw¹ jednak bomb¹ by³o
oœwiadczenie wyg³oszone prze
radnego Antoniego Jakubowskie-
go informuj¹cego radê, i¿ z³o¿y³
w Wydziale Karnym S¹du Rejo-
nowego dla Warszawy Pragi po-
zew cywilny z artyku³u 178 kodek-
su karnego przeciwko radnemu
Wachowiczowi o pomówienie.
Czyn taki jest zagro¿ony kar¹ do
jednego roku pozbawienia wolno-
œci.

Komentuj¹c tê ca³¹ sytuacjê
burmistrz Sosnowski zwróci³ siê
do radnego Wachowicza s³owa-
mi “Jacku, bêdziemy ci przysy³aæ
cebulê”.

Ukazuje to dziwny uk³ad w ra-
dzie dzielnicy. Radny Jakubowski
(radny z listy PO) jest formalnie
w rz¹dz¹cej koalicji PiS – PO.
Radny Wachowicz z komitetu
wyborczego Wspólnota Samorz¹-
dowa bezkrytycznie wspiera za-
rz¹d bêd¹cy emanacj¹ koalicji PiS
–PO.

Konflikt radnych Jakubowskie-
go i Wachowicza od dawna na-
brzmiewa³ w radzie i teraz prze-
niós³ siê poza struktury samorz¹-
dowe. Radny Wachowicz ma po-
parcie zarz¹du w zakresie obie-
canej cebuli.

W dalszej czêœci sesji na za-

FORCE Sp. z o.o.

ZARZ¥DZANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI

MIESZKALNYMI
ul. Targowa 49/51 m 47

zaprasza do wspó³pracy
wspólnoty mieszkaniowe

W³odzimierz Paradowski

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

Wies³aw Cieœlicki

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

e-mail: forcespzoo@op.pl

dokoñczenie ze str. 1

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

03-246 Warszawa

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

pytania radnych SLD dotycz¹cych
gabinetów stomatologicznych,
posterunku stra¿y miejskiej na
Pradze, rewitalizacji ulicy Z¹b-
kowskiej, burmistrz Sipiera odpo-
wiedzia³ wprost, ¿e Zarz¹d Dziel-
nicy Praga Pó³noc realizuje poli-
tykê prezydenta Kaczyñskiego i
czy siê komuœ podoba czy nie
za³o¿enia okreœlone przez prezy-
denta Kaczyñskiego bêd¹ wdra-
¿ane. Korespondowa³o to z innym
w¹tkiem wypowiedzi burmistrza
Sipiery, który stwierdzi³, ¿e po-
przedni zarz¹d robi³, co chcia³ w
zakresie polityki zdrowotnej, rewi-
talizacji i innych przedsiêwziêæ, a
teraz bêdzie siê realizowa³o w
tych sprawach politykê prezyden-
ta Kaczyñskiego.                D.Ch

gniew Stelmasiak, kierownik Kli-
niki Neurologii A.M. w Lublinie. W
wiêkszoœci krajów europejskich
drogie leki immunomodulacyjne
s¹ ca³kowicie refundowane dla
najbardziej potrzebuj¹cych - nie-
zamo¿nych i m³odych chorych na
SM. W Polsce te leki nie s¹ do-
stêpne dla pacjentów.

Oszczêdnoœci czynione na
przewlekle chorych, m.in. na SM,
s¹ oszczêdnoœciami pozornymi.
Bez nowoczesnych leków i d³u-
gotrwa³ej, systematycznej reha-
bilitacji postêpuje niepe³nospraw-
noœæ chorych, rosn¹ koszty zwi¹-
zane z ich codziennym funkcjo-
nowaniem. W daj¹cej siê przewi-
dzieæ przysz³oœci wzrosn¹ niepo-
miernie nak³ady pañstwa na opie-
kê nad chorymi niezdolnymi do
samodzielnego ¿ycia, m.in. nad
chorymi na stwardnienie rozsia-
ne.

El¿bieta Gutowska

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

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

JAKA SZTUKA?
Do 9 grudnia w „Zachêcie” prezentowane s¹ prace 8 m³odych

artystów, rywalizuj¹ce w konkursie „Spojrzenie 2003”. Prezentowa-
ne projekty zmuszaj¹ widzów do przemyœleñ nad tym, czym jest dzie³o
sztuki. Czy mo¿e ni¹ dialog z korupcyjn¹ propozycj¹? Portret wyko-
nany przez ulicznego malarza? Wyhaftowana proœba o pracê? Mi-
niaturowa makieta „Zachêty” jako karmnika dla ptaków? Zdjêcie ̄ o-
³nierzy Ukraiñskiej Armii upozowanych jak w reklamie ekskluzyw-
nych perfum? Jeden z projektów jest spe³nieniem ¿yczeñ pracowni-
ków galanteryjnej szatni: dla poprawy warunków pracy jeden z nich
poprosi³ o Internet, inny o Bibliê, trzeci o obraz Edwarda Dwurnika i
przedstawiaj¹cy „Zachêtê”.

Wszystkie ¿yczenia spe³ni³ Pawe³ Althamer artysta z Bródna.
Odwiedzaj¹cy wystawê zadecyduj¹, kto dostanie nagrody publicz-

noœci.

MAR-MET

Drzwi
antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL
Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne
i zewnêtrzne

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41
0600-925-147

CENY PRODUCENTA

�  raty �  rabaty
� sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

�

�

�

�

Cebula dla radnegoCebula dla radnego
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Proszê wyjaœniæ, jak to siê
dzieje, ¿e w czasie kiedy sporo

firm okiennych bankrutuje, a
inne z trudem utrzymuj¹ siê na

rynku, OKNOPLAST-Kraków
kolejny rok z rzêdu osi¹ga tak
niesamowity wzrost sprzeda-

¿y?

- OdpowiedŸ jest prosta. Z jed-
nej strony firmy oferuj¹ce produk-
ty wysokiej jakoœci, profesjonalne
doradztwo i monta¿ zrobi³y krok
– czêsto du¿y - do przodu. Z dru-
giej natomiast strony zak³ady s³a-
bo zorganizowane, które konku-
ruj¹ na rynku wy³¹cznie “najni¿-
sz¹ cen¹ w mieœcie” (czego kon-
sekwencj¹ musi byæ s³aba jakoœæ
okien) prze¿ywaj¹ spore proble-
my. Wynika to z tego, ¿e bardzo
wiele firm nie docenia m¹droœci,
przenikliwoœci i doœwiadczenia
klientów.

Jak w takim razie OKNO-
PLAST-Kraków zdobywa zaufa-

nie klientów?

- Przede wszystkim darzymy
naszych klientów du¿ym szacun-
kiem. Jesteœmy przekonani, ¿e
ludzie rozumiej¹ na czym polega
ró¿nica pomiêdzy ofertami po-
szczególnych firm. Nie s¹dzimy,

OKNA Z KRAKOWA

Z Piotrem Zawadzkim, dyrektorem ds. sprzeda¿y w firmie OKNOPLAST-
Kraków rozmawia Grzegorz Filipek.

¿e jedyne czego pragn¹ klienci,
to zaoszczêdziæ 10 z³. Wrêcz
przeciwnie. W trosce o kupuj¹-
cych dobieramy dla nich najlep-
sze rozwi¹zania, aby zaspokoiæ
ich ró¿norodne potrzeby i ocze-
kiwania. Dlatego nasz¹ najwiêk-

sz¹ „si³¹” s¹ klienci z polece-
nia. Ponad 70% osób decydu-

j¹cych siê na zakup OKIEN z
Krakowa kieruje siê pozytywn¹
opini¹ s¹siadów lub znajo-

mych.

Przyznam, ¿e przygotowuj¹c
siê do rozmowy przyjrza³em siê

bli¿ej OKNOM z Krakowa. Piê-
ciokomorowy profil, zamkniête

zbrojenie, srebrne okucia z ró¿-
nymi dodatkami w standardzie,
szyby 1,1 bez uci¹¿liwej ciem-

nej poœwiaty. Trudno mieæ do
nich jakiekolwiek zastrze¿e-

nia...

- Dobór najwy¿szej jakoœci ele-
mentów to tylko jeden z warun-
ków koniecznych do tego, by wy-
produkowaæ dobre okno.

???

- Mo¿e Pana zaskoczê, ale
wiele osób, oceniaj¹c jakoœæ
okien, kieruje siê pewnym utrwa-
lonym i niestety nieprawdziwym

stereotypem. Wychodz¹ z za³o-
¿enia, ¿e je¿eli okna s¹ wykona-
ne z takich samych profili oraz s¹
wyposa¿one w podobne okucia i
szyby termoizolacyjne, to ozna-
cza, ¿e ich jakoœæ jest taka sama.
To jednak tylko po³owiczna praw-
da. Oczywiœcie, elementy sk³ado-
we okna maj¹ bardzo istotny
wp³yw na jakoœæ finalnego wyro-
bu, jednak¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ fachowców z bran¿y okien-
nej nie ma w¹tpliwoœci: decydu-
j¹cy wp³yw na jakoœæ okna

maj¹ kultura techniczna pro-
dukcji i doœwiadczenie pracow-
ników. Inteligentna frezarka, któ-
ra rozpoznaje profil podany do
obróbki, naszpikowane elektroni-
k¹ maszyny, szybko mkn¹ce po-
dajniki i pracownicy ubrani w fir-
mowe kombinezony – tak w³aœnie
wygl¹da produkcja w naszej fir-
mie. Wszystko to bardziej przy-
pomina laboratorium ni¿ zak³ad
produkuj¹cy okna. Chcemy, by
klienci mieli pewnoœæ, ¿e okna
bêd¹ funkcjonowaæ d³ugo i bez
zarzutu. OKNOPLAST-Kraków im
to gwarantuje.  Staramy siê byæ
równie¿ liderem we wdra¿aniu
nowych technologii. W tym roku

jako pierwsi w Polsce wprowadzi-
liœmy do oferty rewolucyjn¹ TER-

MORAMKÊ.

Co w niej jest takiego niezwy-
k³ego?

- Jest to specjalna ramka miê-
dzyszybowa wykonana ze stali
nierdzewnej, która spe³nia wyma-
gania stawiane tzw. ciep³ym ram-
kom zgodnie z surow¹ norm¹
DIN. Jej doskona³a, znacznie lep-
sza ni¿ w przypadku ramek alu-
miniowych, izolacyjnoœæ termicz-
na powoduje, ¿e ucieka nam z
domu mniej ciep³a (pieniêdzy).
Zastosowanie TERMORAMKI
ogranicza ponadto parowanie
szyb. Produkt ten ma równie¿
doskona³e w³aœciwoœci mecha-

Okazja jakiej nie by³o!
niczne i fizyczne, co zdecydowa-
nie poprawia trwa³oœæ i szczel-
noœæ pakietu zespolonego. Dziê-
ki temu pisemna gwarancja na
szczelnoœæ pakietów wynosi a¿

10 lat.  Warto wspomnieæ, ¿e
TERMORAMKA ma niebanalny,
karbowany kszta³t, wzór zastrze-
¿ony dla OKNOPLAST-Kraków,
co dodaje naszym oknom wyj¹t-
kowego uroku.

Myœlê, ¿e jakoœæ i innowacyj-
noœæ produktu nie wystarcz¹,

aby zapewniæ satysfakcjê klien-
tom...

- To prawda. Ju¿ dawno zauwa-
¿yliœmy, ¿e dla klientów coraz

wa¿niejszy staje siê wygl¹d okien.
Staramy siê wiêc, by OKNA z Kra-
kowa by³y prawdziw¹ ozdob¹
domu czy mieszkania. Oferujemy
ró¿ne standardy okien ró¿ni¹ce
siê kszta³tem, dostosowanym do
oczekiwañ kupuj¹cych. Dodatko-
wo klienci mog¹ wybraæ bez do-
p³aty uszczelki w kolorze szarym
oraz dwa wzory listwy przyszybo-
wej. Od niedawna OKNA z Kra-
kowa dostêpne s¹ w nowym ko-
lorze - orzechu w³oskim. Jednak
prawdziwym hitem jest produkt
o nazwie AWANS. Okno to zo-

sta³o zaprojektowane specjal-
nie dla OKNOPLAST-Kraków.

Ze wzglêdu na swoj¹ wyj¹tko-
w¹ estetykê cieszy siê ogrom-
n¹ popularnoœci¹ wœród klien-

tów. W ci¹gu trzech miesiêcy od
wprowadzenia na rynek sprzeda-
liœmy ponad 35 tysiêcy sztuk
okien AWANS!

Tajemnicê sukcesu OKIEN z

Krakowa mo¿na wiêc okreœliæ
s³owami: najwy¿sza jakoœæ,
wyj¹tkowy wygl¹d i presti¿ w...

No w³aœnie, w jakich cenach?

- Standard, jakoœæ i wyposa¿e-
nie naszych okien zdecydowanie
przewy¿szaj¹ œredni¹ w bran¿y,
a mimo to ceny naszych produk-
tów s¹ jak najbardziej rynkowe.
Czêsto nawet, w okresach pro-
mocji, jesteœmy wyraŸnie tañsi od
konkurentów. Wiele osób mo¿e
zadawaæ sobie pytanie: jak to jest
mo¿liwe? Otó¿ osi¹gamy to wy-
korzystuj¹c efekt skali. Krótko
mówi¹c: du¿y mo¿e taniej. Zysku-
je na tym oczywiœcie przede
wszystkim klient.

Czy na koniec roku OKNO-

PLAST-Kraków przygotowa³ ja-
kieœ specjalne promocje?

Hala produkcyjna w OKNOPLAST-Kraków

Przekrój trójk¹tny okna AWANS.

-  Oczywiœcie. Dla klientów, któ-
rzy zapragn¹ mieæ okna jeszcze
w tym roku lub potrzebuj¹ fakturê
do rozliczenia ulgi remontowej
(odbiór okien w przysz³ym roku),
wyci¹gamy a¿ trzy asy z rêkawa.
Po pierwsze, standard AWANS

bêdzie do koñca grudnia sprze-
dawany bez dop³aty. Po drugie,
oprócz standardowego rabatu

25%, ci z Pañstwa, którzy przyj-
d¹ do salonu sprzeda¿y do 6

grudnia z wyciêtym tym w³a-
œnie tekstem, otrzymaj¹ jesz-
cze extra rabat w wysokoœci 6

procent. Wreszcie po trzecie,
dla pierwszych 3000 klientów

dodamy do okien piêciokomo-
rowych TERMORAMKÊ bez
dop³aty oraz oryginalne, firmo-

we kubki na gor¹ce napoje.
Jest to tzw. ciep³y zestaw na

d³ugie zimowe wieczory. O
szczegó³y promocji proszê pytaæ
w salonach sprzeda¿y, do których
serdecznie zapraszam. Takiej
okazji w naszej firmie jeszcze

nie by³o!

Nie znajdziemy tego s³owa w
¿adnym polskim s³owniku. Trat-
toria - to nic innego jak restau-
racja, knajpka prowadzona we
W³oszech przez jedn¹ rodzinê.

MILANO przy ul. Wyszo-
grodzkiej 5 jest  trattori¹. Sio-
stry Jagoda i Ewa prowadz¹
wspólnie ten lokal. Tu mo¿na
dobrze i niedrogo zjeœæ potra-
wy, które przygotowuj¹ w³aœci-
cielki. To one dbaj¹ o to by klient
móg³ spêdziæ tu w mi³ej atmos-
ferze czas przeznaczony na
posi³ek, spotkanie czy zabawê.

W tym lokalu oferuje siê po-
trawy w³oskie i polskie. W ofer-
cie cateringowej dla firm s¹ po-
trawy miêsne i jarskie. Wszyst-
kie dania s¹ w jednakowej ce-
nie (11 z³) przywo¿one na miej-
sce ciep³e i pachn¹ce.

Trattoria Jagody i Ewy

zaprasza

tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego

ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych i u¿ytkowych

bardzo niskie ceny

oferujemy równie¿ fachowe doradztwo w aran¿acji wnêtrz
�

�

�

�

Plac Hallera 5, tel. 818-51-07

nowo otwarta

Tu mo¿na zorganizowaæ
lunch, bankiet, imprezê okolicz-
noœciow¹.

Od czwartku do soboty mo¿-
na pobawiæ siê przy muzyce na
¿ywo. W³aœcicielki  trattorii pra-
gn¹ aby w ka¿dy pi¹tek by³ na-
wi¹zaniem dobrych starych
dansingów.  Dansingi - nie dys-
koteki.

S¹ organizowane równie¿ za-
bawy okolicznoœciowe np. w so-
botê - 29 listopada  na zaba-
wê andrzejkow¹ zaprasza An-
drzej - „cz³owiek orkiestra”. Bê-
dzie  to niezapomniana noc
wró¿b - od prawdziwej wró¿ki i
z lanego wosku, zabawa do
rana. Nastêpn¹  - 6 grudnia
bêd¹ Miko³ajki. Warto przyjœæ.
Dobrze zjeœæ i wyœmienicie siê
bawiæ.

Ju¿ teraz nale¿y pomyœleæ o
spotkaniu wigilijnym. To w Mi-
lano mo¿ecie Pañstwo zorgani-
zowaæ wigilijne spotkanie pra-
cowników  w nastrojowym wnê-
trzu. Gospodynie oferuj¹ sma-
kowite menu.

Nie nale¿y czekaæ do ostat-
niej chwili - ju¿ teraz mo¿na za-
rezerwowaæ termin pod nr tel.
675-61-31 codziennie od godz.
13.

Kolejn¹ rewelacyjn¹ ofert¹
jest Sylwester - muzyka na
¿ywo, pyszne jedzonko tylko za
200 z³ - ju¿ teraz przyjmowane
s¹ zg³oszenia.

Podsumowuj¹c wyœmienita
kuchnia, sympatyczna obs³uga,
dobra muzyka, umiarkowane
ceny. Có¿ trzeba wiêcej.

                                          TS

Dom Kultury „ŒWIT”
ul. Wysockiego 11

zaprasza na program ka-

baretowy  pt „MUMIO”   w
wykonaniu Kabaratu Mu-
mio, który odbêdzie siê

5 grudnia  o godz. 18

Przedsprzeda¿ biletów pro-
wadzona jest codziennie w
godz. 14-20 oraz na stronie
internetowej www.bilecik.in-
fo

Parafialny Dom Opieki Samarytanin

oferuje opiekê sta³¹ lub czasow¹

nad osobami starszymi, równie¿ le¿¹cymi

i z chorob¹ Alzheimera.
Zapewniamy ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹ i lekar-
sk¹. 4 posi³ki dziennie (wszelkie diety), pokoje 1-2 oso-
bowe z ³azienkami. Zapewniamy odpoczynek, organi-
zacjê czasu wolnego, opiekê kap³ana. Mo¿liwa jest fi-
zykoterapia i masa¿e. Odp³atnoœæ za pobyt ustalana jest
od mo¿liwoœci Seniora.

informacje ul. Modliñska 205a, tel. 814-39-13, 814-21-22

www.domyopieki.pl

e-mail: samarytanin@domyopieki.pl

sklep

zielarsko-medyczny

ul. Z¹bkowska 18

róg Brzeskiej

pn.- pt. 10-19, sob. 9-15

tel. 670 03 09

PASSIFLORA

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

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

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

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

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SKLEP

ZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki
 równie¿ indywidualne zamówienia

-  karmy i akcesoria dla psa i kota -  ¿ywe pokarmy
 -  przynêty,   zanêty dla wêdkarzy

-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

ul. Bazyliañska 20 tel. 675-32-14, 0601-203-160

� zio³a sypkie i fix
� herbaty, przyprawy

� preparaty odchudzaj¹ce
� zio³a na przeziêbienie
� kosmetyki

� zestawy œwi¹teczne i upominkowe

UWAGA!
 z og³oszeniem

RABAT 5%
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T-PLAND TOMASZ ABRAMCZYK

✔  Plandeki

✔  Stela¿e samochodowe

✔  Namioty

✔  Bannery
P³ochociñska 29

wyrób
naprawa
reklama

e-mail: t-pland1@wp.pl
www.t-pland.w.pl

tel./fax 811-60-83
            0602-307-058

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO     iiiii     DVDDVDDVDDVDDVD
równie¿ filmy

tylko dla doros³ych

ul. P. Skargi 54 (1piêtro)
DH GOLD BOX wejœcie od Witebskiej

nowoœci 2 x w tygodniu

przystêpne ceny

wypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmów

678-96-06, 0501-366-921

Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

Dekor Styl
 tel. 466-01-03

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21

poleca
� firanki, zazdrostki
� tkaniny zas³onowe
� karnisze, dr¹¿ki
� akcesoria dekoracji okien
� ¿aluzje, verticale, rolety

Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje

montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje

Na wspania³y Bal Sylwestrowy

w restauracji Hotelu Arkadia
Graæ dla Pañstwa bêdzie znakomity zespó³ muzyczny

a  o dobre samopoczucie kulinarne zadba Szef Kuchni
polecaj¹c:

aperitif – Cocktail Arkadia

ragout z cielêciny, schab faszerowany a`la Arkadia
barszczyk czerwony z pasztecikiem

rolada z indyka, ryba faszerowana, pasztety, wêdliny,
pieczyste, jajeczka faszerowane, p³aty œledziowe a`la

Arkadia
dodatki, sa³atki: z indykiem wêdzonym. nicejska

szarlotka z lodami waniliowymi, ciasta domowego wypieku
napoje: cola, woda, soki, kawa, herbata

alkohol: szampan na 4 – osoby, 0,5 litra wódki na parê
Cena 290 z³ od osoby!                  Niespodzianki!

Organizujemy równie¿ wspania³e PRZYJÊCIA WESELNE,
KOMUNIJNE, CHRZCINY i inne imprezy okolicznoœciowe

Polecamy równie¿ dania ciep³e i zimne na wynos
– szeroki wybór  galaret oraz dañ wigilijnych!

ZAPRASZAMY

ul. Radzymiñska 182, tel. 678-50-55, 678-65-75

Zapraszamy

Mi³ych Goœci

do przedszkoli i szkó³ ponadgimnazjal-
nych, powsta³y 2 œrodowiskowe domy sa-
mopomocy, na skrzy¿owaniach zainsta-
lowano œwiat³a sygnalizacyjne z sygna-
³em dŸwiêkowym, od 1993 r. w OSiR or-
ganizowano Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej. Rozwija³a siê wspó-
³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
z gminnych funduszy przeznaczono w
2000 r. ponad 200 tys. z³ w 2001 r. 160
tys. z³, w 2002 r. prawie 900 tys. z³ na
ró¿ne formy wspierania niepe³nospraw-
nych.

Ratusz jest przyjazny dla osób niepe-
³nosprawnych – potwierdzi³ Piotr Pa-
w³owski, prezes Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Niepe³nosprawnych. Chcia³ jednak
wiedzieæ, ile pracuje w nim takich osób.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e Forum bêdzie do-
brym przyczynkiem do wspólnych dzia-
³añ w³adz i organizacji  oraz skutecznych
starañ o unijne œrodki finansowe.

Piotr Mroczek z Biura Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych przy-
pomnia³, ¿e podstaw¹ prowadzenia
wspólnej polityki unijnej jest od grudnia
2002 r. nowelizacja ustaw o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej osób niepe³no-
sprawnych oraz o zatrudnieniu tych osób.
Zachêt¹ do lokalnej aktywnoœci by³ kon-
kurs na najlepszy program samorz¹du
na rzecz osób niepe³nosprawnych “¯yj-
my bez barier”. Najwy¿ej ocenione zo-
sta³y programy z Olsztyna, Rudy Œl¹skiej
i Solca Kujawskiego.

Uznanie dla Targówka za dzia³ania na
rzecz osób niepe³nosprawnych wyrazi³
Czes³aw £azarczyk, kierownik Powiato-
wego (teraz Miejskiego) Oœrodka Zatrud-
nienia i Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych: To by³a jedyna gmina (mam
nadziejê, ¿e bêdzie Dzielnica), gdzie nie
by³o problemów finansowych. Gdy zg³a-
sza³o siê do nas stowarzyszenie, a u nas
nie by³o pieniêdzy albo by³y mniejsze ni¿
sobie ¿yczyli – gmina zapewne musia³a
dofinansowywaæ i ku uciesze tych osób
impreza czy wyjazd by³ realizowany.

Mimo zamiarów likwidacji PFRON, sys-
tem wspierania dzia³añ na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych bêdzie istnia³ – zapew-
ni³ Piotr Wójcik z Mazowieckiego Oddzia-
³u PFRON. Realizowane s¹ programy ce-
lowe, takie jak Pegaz, Partner, Pitago-
ras, Papirus.

Wa¿ne dla uczestników Forum infor-
macje przekaza³ Kazimierz Kuberski, re-
prezentuj¹cy Biuro Polityki Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy. Priorytety w
dzia³aniu na rzecz osób niepe³nospraw-
nych i œrodki pozostan¹ bez zmian: na
dzia³ania socjalno-pomocowe bêdzie 2,8
mln z³ (na specjalistyczny transport; œro-
dowiskowe oœrodki samopomocy, szcze-
gólnie dla osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie i chorych psychicznie; wspie-
ranie programów o charakterze integra-
cyjnym oraz samopomocowych; wspiera-
nie programów aktywizacji osób niepe-
³nosprawnych). Og³oszenie konkursów na
te programy opóŸni³o siê z powodu zmian
w ustroju Warszawy  i nowelizacji usta-
wy o dochodach samorz¹du terytorial-
nego.

Kazimierz Kuberski zachêca³ do tego,
by wszystkie organizacje dzia³aj¹ce na
rzecz niepe³nosprawnych mówi³y “jed-
nym g³osem” i wspó³pracowa³y z w³adza-
mi samorz¹dowymi. Takim forum wspó-
³dzia³ania mo¿e staæ siê Spo³eczna Rada
Osób Niepe³nosprawnych, powo³ana przy
prezydencie Warszawy w sierpniu br. Do
1 grudnia mo¿na zg³aszaæ kandydatów
do 5 zespo³ów rady. Miasto bêdzie kon-
sultowaæ z organizacjami pozarz¹dowy-
mi kompleksowy program dzia³añ “War-
szawa – przyjazna stolica”. Og³oszony
zostanie konkurs “Kierowca przyjazny
dla niepe³nosprawnych” – dla wspó³pa-
sa¿erów i kierowców. Priorytetem nr 1
Biura Urzêdu bêdzie aktywizacja zawo-
dowa na otwartym rynku pracy – zapew-
nia³ K. Kuberski. Rehabilitacja spo³eczna
jest realizowana; to coraz mniejszy pro-
blem .Do wiêkszego problemu urasta

sprawa pracy osób niepe³nosprawnych.
Dzia³ania urzêdu miasta skierowane
bêd¹ na u³atwianie pracy w normalnym
œrodowisku, nie w “gettach”, poprzez
wspieranie podnoszenie kwalifikacji, kur-
sów zawodowych itp.

O swoich dokonaniach i napotykanych
trudnoœciach mówili przedstawiciele or-
ganizacji z Targówka: Ko³a Praga Pó³noc
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, Bród-
nowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ i
Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychiczny-
mi „Pomost”, Fundacji Pomocy M³odzie-
¿y i Dzieciom Niepe³nosprawnym HEJ
KONIKU, Katolickiego Stowarzyszenia
Niepe³nosprawnych przy parafii Œw. Ma-
rii Magdaleny  na Bródnie, Stowarzysze-
nia “Joni i Przyjaciele Polska”, Stowarzy-
szenia Dzia³aj¹cego na Rzecz Osób Nie-
pe³nosprawnych “Help”, a tak¿e Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej, Œrodowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Upoœle-

Targówek dla niepe³nosprawnych
dokoñczenie ze str. 1

zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.
IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55
XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98
XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30
XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78
XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97
XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69
LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50
LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61
LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85
I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10
II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51
propan-butan

dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

dzeniem Umys³owym, Œrodowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi, Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej nr 13, SP nr 42,
SP nr 206, Gimnazjum nr 3, Przedszkoli
Integracyjnych nr 20 i 22, Biblioteki Pu-
blicznej i Oœrodka Sportu i Rekreacji. Wy-
st¹pienia te zostan¹ opublikowane w spe-
cjalnym wydawnictwie.

Podsumowuj¹c forum, wicebur-
mistrz Robert Radzik zapowiedzia³
pilne powo³anie na Targówku Rady
Konsultacyjnej ds. Osób Niepe³no-
sprawnych. Po³¹czy ona wysi³ki sa-
morz¹du, radnych, zarz¹du dzielni-
cy, podleg³ych mu struktur z dzia-
³aniami stowarzyszeñ, by w obec-
nych realiach ustroju Warszawy
kontynuowaæ to, z czego nie tylko
w Warszawie, s³yn¹³ Targówek:
realizacji inicjatyw spo³ecznych, s³u-
¿¹cych osobom niepe³nosprawnym

i zwalczaniu patologii. Zapowie-
dzia³ kolejne spotkania na ten te-
mat.

W skromniejszym wymiarze spotka-
nie podsumowa³a dla nas Ligia Szczepa-
niak, prezes Katolickiego Stowarzysze-
nia Osób Niepe³nosprawnych na Bródnie:
Bardzo dziêkujemy panu burmistrzowi i
wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y
siê w zorganizowanie tego Forum. Doty-
kaj¹, nie tylko nas, k³opoty finansowe.
Bol¹czk¹ naszego Stowarzyszenia jest to,
¿e nie mamy si³y przebicia. Bardzo trud-
no jest o sponsorów dla osób doros³ych,
niepe³nosprawnych intelektualnie. Liczy-
my, ¿e po tym Forum, zgodnie z now¹
ustaw¹ o po¿ytku publicznym i wolonta-
riacie, przystêpuj¹c do konkursu nie bê-
dziemy musieli co roku sk³adaæ tych sa-
mych dokumentów w kilku miejscach (co
bardzo parali¿uje bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ),
a œrodki finansowe otrzymamy na okres
trzyletni. Czekamy na kontynuacjê Fo-
rum.

P.S. Szkoda, ¿e ekipa telewizyjna z ka-
merami zarejestrowa³a tylko wyst¹pie-
nia do mikrofonu, a nie piêkno tañców z
osobami na wózkach inwalidzkich. Szko-
da, ¿e nie zjawi³a siê du¿a prasa, by daæ
Targówkowi szansê na poprawienie po-
zycji w rankingu.                               K.

       •

ul. K. Darwina 3A (przy Rondzie Starzyñskiego)

tel. 618-53-67

 zapraszamy pon.-pt. 11-19, sob. 9-16

AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA
AKWARIA • AKCESORIA •  ROŒLINY

PTAKI •  GADY •  GRYZONIE
KARMY I ART. DLA ZWIERZ¥T

ART. WÊDKARSKIE • ROBAKI • ZANETY

atrakcyjne ceny      bezp³atne porady

SKLEP ZOOLOGICZNY
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Mieszkañcom poczta jako taka zupe³nie
nie kojarzy siê z samochodami...

- ...ale przecie¿ przesy³ki s¹ przewo¿one,
zarówno samochodami, jak i kolej¹. W³aœnie

ze wzglêdu na transport samochodowy po-

wsta³ Zak³ad Transportu Samochodowego,
który ma nie tylko samochody, ale i ca³e po-

trzebne zaplecze serwisowo-diagnistyczne.

Od kiedy istnieje ZTS?

- Zak³ad Transportu Samochodowego w War-
szawie dzia³a dla potrzeb Poczty Polskiej jako
firmy, a tym samym Warszawy i warszawiaków
od 1931 roku. Przez te 72  lata wci¹¿ znajduje
siê w tym samym miejscu. Zmienia³y siê tylko
jego nazwy. Wbrew pozorom, jest równie popu-
larny jak sama poczta– nasze samochody od za-
wsze przewozi³y przesy³ki pocztowe

Gdzie znajduje siê ZTS?

- Ten adres przyda siê wszystkim zmotoryzo-
wanym mieszkañcom Pragi. ZTS mieœci siê w
jej centrum, przy ulicy Ratuszowej 7/9. Nikt nie
powinien mieæ problemu aby do nas trafiæ, gdy¿
znajdujemy siê w bezpoœrednim s¹siedztwie
ogrodu zoologicznego i parku praskiego. Nie
doœæ na tym – ponad 40% pracowników to pra-
¿anie.

Na czym polega podstawowa dzia³alnoœæ
ZTS? Czy po to, by przewoziæ pocztê, trzeba
by³o tworzyæ odrêbn¹ firmê?

- Koncentrujemy siê na us³ugach transporto-
wych i logistycznych dla Poczty Polskiej - jeste-
œmy jedn¹ z najstarszych polskich firm dzia³aj¹-
c¹ w tym zakresie. Obs³ugujemy wszystkie urzê-
dy pocztowe w niemal ca³ym województwie ma-
zowieckim, bardzo silnie jesteœmy zwi¹zani z Re-
jonowym Urzêdem Pocztowym nr 4 mieszcz¹-
cym siê przy ulicy Targowej, jako ¿e to nasz naj-
bli¿szy i zaprzyjaŸniony s¹siad.

Czy ZTS œwiadczy tak¿e inne us³ugi dla
mieszkañców stolicy?

- W ponad 70% potencja³ zak³adu wykorzy-

stuje Poczta Polska. Resztê w pewnym sensie
wymusi³ rynek. Musimy i chcemy wykorzystaæ
maksymalnie nasz potencja³. Dlatego œwiadczy-
my us³ugi zw³aszcza transportowe dla klientów
zewnêtrznych i, co chcia³bym podkreœliæ, tanio
wynajmujemy samochody dostawcze oraz ciê-
¿arowe z kierowc¹ lub bez.

 S¹dzê, ¿e z tego korzystaj¹ przede wszyst-
kim firmy. A z czego mo¿e skorzystaæ prze-
ciêtny mieszkaniec Pragi?

- Przede wszystkim z naszego zaplecza ser-
wisowego - czyli stacji obs³ugi samochodów. Za-
trudniamy mechaników o du¿ym doœwiadczeniu
w naprawach samochodów osobowych, dostaw-
czych i ciê¿arowych ró¿nych marek.  Przez 7 dni
w tygodniu prowadzimy sprzeda¿ tanich paliw
bardzo dobrej jakoœci, a w sobotê i w niedzielê
trafia siê specjalna okazja – sprzedajemy paliwo
kilka groszy taniej za 1 litr ni¿ w tygodniu.

Ka¿dy kierowca co jakiœ czas musi odwie-
dziæ Stacjê Kontroli Pojazdów.

- Nasza ma kilka zalet. Posiada nowoczesne
wyposa¿enie, wykwalifikowanych diagnostów.
Dodatkow¹ wygod¹ dla klienta jest to, ¿e w przy-
padku stwierdzenia nieprawid³owoœci uniemo¿-
liwiaj¹cych dopuszczenie samochodu do ruchu,
klient mo¿e odstawiæ samochód do naszego ser-
wisu w celu usuniêcia usterki. Po naprawie sa-
mochód ponownie trafia do Stacji Kontroli Po-
jazdów - drugie badanie stwierdzaj¹ce dopusz-
czenie samochodu do ruchu jest bezp³atne. A
zatem jest to podwójna korzyœæ

Coraz wiêcej samochodów jest wyposa¿onych
w klimatyzacjê. Jej niedomagania w okresie let-
nich upa³ów niejednemu kierowcy da³y siê we
znaki w warszawskich korkach. Nasz serwis kli-
matyzacji jest w stanie przywróciæ jej sprawne
dzia³anie,  a tym samym poprawiæ samopoczu-
cie kierowcy i pasa¿erów.

Chcia³bym zachêciæ mieszkañców Pragi Pó-
³noc do korzystania z naszych us³ug. Byæ mo¿e
nie wszyscy wiedz¹ o naszym istnieniu: z analiz
wynika bowiem, ¿e a¿ 80% klientów korzystaj¹-
cych z naszych us³ug to mieszkañcy lewobrze¿-
nej Warszawy!

Zadziwiaj¹ce! Chce Pan powiedzieæ, ¿e bar-
dziej jesteœcie znani po drugiej stronie Wis³y
ni¿ w najbli¿szej okolicy?

- Niestety tak. Zdajemy sobie sprawê, i¿ obec-

Co ma poczta do
samochodu?
rozmowa z dyrektorem Zak³adu Transportu Samochodowego Poczty

Polskiej w Warszawie, Krzysztofem Barañskim

nie klient naprawiaj¹cy samochód wydaje ciê¿-
ko zarobione pieni¹dze i dok³adnie analizuje
wszystkie mo¿liwoœci zaoszczêdzenia du¿ych
wydatków. Otworzyliœmy bramy naszego zak³a-
du dla klientów zewnêtrznych i dlatego kierowcy
przyje¿d¿aj¹ z odleg³ych rejonów Warszawy,
gdy¿ kusz¹ ich niskie ceny i dobra jakoœæ wyko-
nanych us³ug, a s¹siedzi czêsto nic o nas nie
wiedz¹. A przecie¿ to tak blisko: Ratuszowa 7/9.

rozmawia³a

Danuta Chmielewska

oka¿ serce
Ju¿ po raz czwarty przed œwiêtami Bo¿ego Na-

rodzenia rowerzyœci z Klubu Rowerowego „TRY-

BIK” prowadz¹ zbiórkê zabawek i odzie¿y (w do-
brym stanie) dla dzieci z Domu Samotnej Matki

„Bajka” w Bia³o³êce. Do akcji dol¹czy³ siê Carrefo-
ur Wileñska - przeka¿e s³odycze i napoje.

Do 18 grudnia w godz. 8-16 dary mo¿na sk³a-
daæ w pokoju nauczycielskim przy sali gimna-

stycznej w Szkole Podstawowej przy ul. Jagielloñskiej 7.

Proœba o fax
Organizacja charytatywna, dzia³aj¹ca na Pradze Pó³noc, zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do firm i

osób, instaluj¹cych instaluj¹cych u siebie nowoczeœniejszy sprzêt ³¹cznoœci, o przekazanie niepo-
trzebnego ju¿, sprawnego faxu. Jest on niezbêdny do kontaktów z tymi, którzy przekazuj¹ dary

potrzebuj¹cym. Ofiarodawcy faxu proszeni s¹ o kontakt telefoniczny - 0606-920-801.
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Pracownia

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek  w

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

szybko-tanio-solidnie

spó³ka z o.o.

nowy
skup z³omu
stalowego

atrakcyjne
ceny

tel./fax 679 09 19
0694 483 422

Zabraniecka 4

pon.-pt. 7-15

�

NAUKA
ANGIELSKI studentka anglistyki
UW dzieci, m³odzie¿ 0504-323-
823
CHEMIA ka¿dy zakres uczy so-
lidnie doktor, egzaminy na Aka-
demiê Medyczn¹, korepetycje po-
prawki 25 z³/h 619-59-50, Targo-
wa 15 lok. 72 lub tel. 872-48-94
Falenica
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-
28-11
JÊZ. niemiecki 88-90-400
KOREPETYCJE matematyka,
chemia 675-42-66
MATEMATYKA, chemia podsta-
wowa, gimnazjum  675-45-66
MATEMATYKA, chemia nauczy-
cielka z dojazdem, tanio 888-15-
42, 0603-545-518
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40

ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie krwi, moczu,
ka³u podstawowe po 10 z³ oraz
specjalistyczne. Badania wstêp-
ne do pracy, zaœwiadczenia lekar-
skie, ksi¹¿eczki zdrowia. Badania
dla kieowców, na prawo jazdy, za-
œwiadczenie kwalifikacyjne. Ba-
dania okresowe pracowników w
firmach, ca³oœciowo.  619-59-50,
Targowa 15 lok. 72 naprzeciwko
Kijowskiej, www.lekarze.mazow-
sze.pl
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, ginekolog, laryngolog, chi-
rurg, ortopeda, dermatolog - we-
nerolog (krioterapia), urolog (stu-
lejki, wêdzide³ka) psychiatra -
akupunktura, internista - bada-
nia profilaktyczne, wizyty domo-
we, bioenergoterapeuta. Panieñ-
ska 4,  619-52-31

mini og³oszenia
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252
ZDROWO wyszczupleæ, niskoka-
loryczna od¿ywka Cambridge
619-74-93
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
A PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki. Fachowo, tanio dojazd
gratis 619-40-13
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
BAWE£NIANE biustonosze, gor-
sety, kostiumy pla¿owe - na mia-
rê Grochowska 173/175 tel. 810-
61-63
„BIEL” PRALNIA dywanów, fu-
trzaków, 9,90 m2 619-40-13
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
œrodki atestowane, skuteczna,

bezwonna, nieplami¹ca 679-79-
49
ELEKTRYK -solidny - 616-09-71
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756-52-83 i  0607- 598- 527.
ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467
KRAWIECKIE, kuœnierskie 679-
30-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.
619-65-55
NAPRAWA, wyrób i sprzeda¿
bi¿uterii, czyszczenie bi¿uterii
z³otej gratis 818-00-83
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pi-
lotów - wszystkie typy. Gwaran-
cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y ser-
wis fabryczny  Elemis, tel. 818-
82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 761-21-95, 0604-972-969
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
Naprawa pralek, lodówek gwa-
rancja 670-39-34, 857-38-97
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce  676-52-25
PRALKI, lodówki  tanio solid-
nie 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów i tapicerki
0501-75-88-73
REMONT glazurnik, murarz, hy-
draulik 614-49-34 lub 0506-091-
379
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
TAPICERSTWO  811-59-46,
0609-806-695
TAPICERSKIE 675-99-19
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,
przewozy dostawczymi 676-60-
69
PRANIE dywanów i wyk³adzin  z
maszynowym trzepaniem u Klien-
ta technologi¹ USA 679-79-49
US£UGI elektryczne i hydraulicz-
ne, awarie 24 h, solidnie Janusz
Niedzió³ka  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.

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe z
gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski tel.
0507-181-700
SPRZEDAM notarialnie gara¿
murowany przy ul. Wo³omiñskiej
0603-616-682
WYNAJMÊ budynek gospodar-
czy o pow. 85 m2  wysokoœæ 2,5
metra 811-41-15

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 i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-
gów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

SPRZEDAM
DREWNO kominkowe brzoza z
transportem 0505-034-387

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjne-
go Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia

w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci usy-

tuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ze w dniu 08 paŸ-
dziernika 2003 r. wyda³ decyzjê Nr 770/2003 o pozwoleniu

na budowê~ linii kablowej SN -15 kV w ulicy Bruszew-
skiej dz. nr ew. 56 z obrêbu 4-07-18 i dz. nr ew. 35/1, 35/

2,36 i 41 z obrêbu 4-07-08.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-

nane po up³ywie 14  dni od publicznego og³oszenia w prasie

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

ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za po-

œrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w

terminie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w

wysokoœci 5,00 z³ od podania i po 50 gr od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. -Dz. U. 86, poz. 960).

Osoby, które s¹ stron w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-

tekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,03-122 Warsza-

wa, tel. 67-67-670, pok. 301.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.1 0 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjne-

go  (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Polskiego Górnic-

twa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwole-

nia na przebudowê gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN

400 PN6, 3 MPa, relacji Rembelszczyzna -Huta Warszawa
na odc. 110 m, dzia³ka nr ew. 17/1 Obr. 4-01-27 przy ul.

Kêpa Tarchomiñska w Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 21 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.: +22/6767670 w

pokoju 305 w godzinach pracy Urzêdu.

Szanowna

Redakcjo,

Pozwalam sobie, jako historyk-

regionalista, przes³aæ sobie kilka
uzupe³nieñ i komentarzy do sk¹d-
in¹d bardzo ciekawego tekstu Mi-

cha³a Pilicha „O zapomnianych
cmentarzach”.

Wi¹zanie osadnictwa niemiec-

kiego (tzw. kolonistów niemieckich
- jak przed wojn¹ na terenie dzi-

siejszej Bia³o³êki mawiano) z
osadnictwem olêderskim jest teo-
ri¹ ciekaw¹, acz chyba nie do koñ-

ca potwierdzon¹. Za bardziej
prawdopodobne wydaje siê przy-

jêcie, i¿ osadnicy ci nap³ynêli na
ziemie dzisiejszej Bia³o³êki w po-
³owie XIX wieku (byæ mo¿e ju¿ po

Powstaniu Styczniowym), w ra-
mach polityki w³adz rosyjskich w

Królestwie, które stara³y siê œci¹-
gaæ tutaj rzemieœlników, rolników,
a przede wszystkim przedsiêbior-

ców z zachodniej Europy, którzy
mieli przyczyniæ siê do podwy¿-

szenia poziomu gospodarowania,
uprawy roli, i „last but not least”
przyjœæ tu z jakimœ kapita³em

(wzmianka o takich osadnikach
znajduje siê np. w „Ch³opach” Rey-

monta).

Bezsprzecznie koloniœci nie-
mieccy, jak mo¿na domniemywaæ

pochodz¹cy przede wszytskim z
pó³nocnych Niemiec (w przewa¿a-
j¹cej wiêkszoœci wyznawcy lutera-

nizmu) przyczynili siê znacz¹co do
podniesienia poziomu rolnictwa na

terenie dzisiejszej Bia³o³êki. Czêœæ
z nich, jak zauwa¿y³ Micha³ Pilich,
uleg³a z pokolenia na pokolenie

polonizacji. Czêœæ z nich pozosta-
³a przy swojej tradycji i jêzyku, i nie

zawsze lojalnie zachowywa³a siê
wobec Pañstwa Polskiego we
wrzeœniu 1939 roku (choæ oczywi-

œcie nie mo¿na tego rozci¹gaæ na
ca³¹ spo³ecznoœæ kolonistów nie-

mieckich na terenie Bia³o³êki - zna-
ne s¹ przypadki, i¿ niektórzy z nich
ochronili swoich polskich s¹sia-

dów przed represjami nazistowski-
mi).

Najistotniejsz¹ kwesti¹ mylnie

podan¹ w artykule jest koniec

obecnoœci osadników niemieckich

na terenie dzisiejszej Bia³o³êki.
Sta³o siê to ju¿ w roku 1940, i by³o

wynikiem realizowanej przez w³a-
dze III Rzeszy polityki ludnoœcio-
wej. Jednym z jej za³o¿eñ by³o wy-

siedlanie np. Polaków z terenów
dzisiejszej Wielkopolski, jako tere-

nu w³¹czonego do III Rzeszy, a na
ich miejsce osadzanie osób uzna-
nych za zwi¹zanych z niemiecko-

œci¹. Jak podkreœlaj¹ dzisiejsi ba-
dacze, to nazistowska polityka

zniszczy³a kilkusetletni¹ kulturê
tzw. volksdeutchów na terenie Eu-
ropy.

Jako ciekawostkê mo¿na po-
daæ, i¿ czêœæ dawnego cmentarza
ewangelickiego stanowi obecnie

maleñki fragment cmentarza przy
ul. Mehoffera. Wydaje mi siê te¿,

i¿ lepiej by by³o, gdyby cmentarze
te, otoczone choæby prowizorycz-
n¹ opiek¹, przetrwa³y tam, gdzie

s¹. O œladach przesz³oœci lepsze
wyobra¿enie daje czasami pewien

kontekst, otoczenie, ani¿eli tylko
pozosta³oœci materialne - choæby
w postaci zbioru p³yt i pomników

nagrobnych.

 Z wyrazami szacunku

 Krzysztof Madej

Dzieje bia³o³êckich osadników,
wobec braku historycznych Ÿró-
de³, w du¿ej mierze nie s¹ rozpo-
znane i trudno znaleŸæ jedno-
znaczne odpowiedzi na wiele do-
tycz¹cych ich pytañ. Tak jak zo-
sta³o to przedstawione w artyku-
³ach, raczej bezspornym wydaje
siê fakt przybycia osadników na
Bia³o³êkê w XIX wieku. Œwiadczy-
³yby o tym zachowane nagrobki
z 2 po³owy tego¿ stulecia. Mimo
to pamiêtajmy, i¿ mamy przyk³a-
dy zachowanych nagrobków z
tego w³aœnie okresu, ale na cmen-
tarzach starszych nawet o wiek,
jak ma to miejsce np. na cmenta-
rzach olêderskich przy lokowa-
nych w XVIII w. osadach w rejo-
nie Puszczy Kampinoskiej, czy
pochodz¹cym z 1 po³. XIX w.
cmentarzu osadników na przyna-
le¿nej do Wilanowa Kêpie Zawa-
dowskiej. Starsze nagrobki po
prostu siê nie zachowa³y.

W artyku³ach skrótowo zosta³y

zaprezentowane dzieje tzw. osad-
nictwa olêderskiego w Rzeczpo-
spolitej, poczynaj¹c od czasu
osiedlaj¹cych siê na ¯u³awach
Wiœlanych mennonitów, poniewa¿
nie³atwo jest wyznaczyæ granicê
w czasie i w przestrzeni, odró¿-
niaj¹c¹ osadników olêderskich od
ju¿ tylko kolonistów niemieckich,
którzy faktycznie sprowadzani byli
przez w³adze carskie. W obu
przypadkach mamy do czynienia
z niemieckimi luteranami. Grani-
c¹ t¹ jest zapewne wiek XIX, ale
konkretniejsza data jest trudna do
podania. Jeszcze osadników
sprowadzonych przez rodzinê Po-
tockich w 1 po³owie XIX stulecia
na zalewowe tereny przywo³anej
Kêpy Zawadowskiej i okolic, w li-
teraturze okreœla siê jako olêdrów.

Wspomnia³em te¿ o osadni-
kach olêderskich, którzy osiedlali
siê na Mazowszu w XVIII w.
wzd³u¿ doliny Wis³y. Nie mo¿na
wykluczyæ, i¿ przybyli równie¿ na
obszar dzisiejszej Bia³o³êki. Do-
tyczy to zw³aszcza cmentarza na
Kêpie Tarchomiñskiej, którego
nagrobki stylem ró¿ni¹ siê od oka-
zalszych grobowców z pozosta-
³ych omawianych nekropolii.
Równie¿ sieæ istniej¹cych na pó-
³noc i zachód od Bia³o³êki cmen-
tarzy jest na tyle gêsta, i¿ powa¿-
niejszych badañ wymaga³oby
okreœlenie, które z nich s¹ cmen-
tarzami olederskimi, a które zwy-
k³ych kolonistów.

Co do czasu opuszczenia Bia-
³o³êki przez osadników, to pew-
nym jest okres ostatniej wojny.
Rok 1944 wydawa³ mi siê najbar-
dziej prawdopodobny, wtedy to
wyjechali np. osadnicy z Kêpy Za-
wadowskiej. Dziêkujê za podanie
roku 1940 i przyczyn wyjazdu.

Prawd¹ jest, i¿ dawny cmen-
tarz ewangelicki stanowi obecnie
maleñki fragment cmentarza ka-
tolickiego przy ul. Mehoffera, ale
nie s¹ mi znane ¿adne zachowa-
ne nagrobki, ani dok³adne miej-
sce, w którym nekropolia siê znaj-
dowa³a.

Jeszcze raz dziêkujê za cenne
informacje i uwagi do tego cieka-
wego, a nieznanego tematu.

Micha³ Pilich

PRZYJÊCIA

BANKIETY
� wesela � jubileusze

� imieniny � chrzciny

 do 50 osób

bogate menu

atrakcyjne ceny
przyjmujemy zamówienia na

potrawy wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24 w g. 8-16
0692-600-178

www.centrumzacisze.prv.pl

MAGIEL
PRASUJ¥CY I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

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

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 618-96-52

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

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

negocjacje zaleg³ych p³atnoœci
udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³,  wynagrodzenie
 potr¹cone z odzyskiwanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa

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

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej
tel. 670-39-67

Zapraszamy: pon.-sob. 8-20
Faktury VAT
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ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-

nego Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e

w dniu 18.11.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 593/B/2003  o warun-
kach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej  na budowie
sieci elektroenergetycznej dla zasilania osiedla domów
jednorodzinnych na dzia³kach ew. nr 19/2 i 19/3 przebie-
gaj¹cej po trasie istniej¹cego kabla SN na dzia³kach ew.
nr 18/9 i 18/10 oraz w liniach  rozgraniczaj¹cych  ul. Od-
krytej  na terenie obrêbu 4-01-18 w Warszawie .

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-
nanie po up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w
prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-
³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nierucho-
moœci  wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie

od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awcze-

go  za poœrednictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Mia-
sta Sto³ecznego  Warszawy w terminie  14 dni  od daty

dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³  od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. - Dz. U. 86 poz. 960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê  z treœci¹  w/w Decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198, p. 307.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art.  61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000r z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm).

Prezydent Miasta  Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-

tuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e zosta³o wsz-
czête postêpowanie administracyjne na wniosek  Urzêdu Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy Wydzia³ Infrastruktury dla Dziel-
nicy Bia³o³êka

W sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na  budowie:

* Ulicy Œwiatowida na odc. Od ul. Strumykowej w kierunku
ul. Modliñskiej oraz ul. Leœnej Polanki na odc. Od ul. Œwitowi-
da do koñca granic dzia³ki szkolnej wraz z infrastruktur¹ to-
warzysz¹c¹ : budowa kanalizacji ogólnosp³awnej, odwodnie-
nie, oœwietlenie oraz przebudowa kolizji w liniach rozgrani-
czaj¹cych w/w ulic.
* Ponadto inwestycja polegaæ bêdzie na:
* Budowie jezdni dwukierunkowej o szerokoœci do 10,5 m -
dot. ul. Œwiatowida
* Budowa ul. Leœnej Polanki o szer. 6,0 m
* Budowie chodników i œcie¿ki rowerowej
* Urz¹dzeniu zieleni w liniach rozgraniczaj¹cych ulic
* Budowie kana³u ogólnosp³awnego z odwodnieniem jezdni
* Przebudowie kolizji istniej¹cego uzbrojenia in¿ynieryjnego
z projektowanym uk³adem drogowym
* Budowie oœwietlenia
* Budowa odrzutów komunikacyjnych wraz z infrastruktur¹
podziemn¹

POUCZENIE
zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-

sków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ni-
niejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonanie po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzê-
du Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprze-
ciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-

nego Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e

w dniu 05.11.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 584/B/2003  o warun-
kach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi
oraz telekomunikacyjnych s³upków kablowych w liniach
rozgraniczaj¹cych ul. Projektowanej na dzia³kach ew. nr
18/1 i 21/91 w obrêbie 4-05-15 po³o¿onych przy ul. Czo³o-
wej  w Warszawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-
nanie po up³ywie czternastu  dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nierucho-
moœci  wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie

od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awcze-
go  za poœrednictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Mia-

sta Sto³ecznego  Warszawy w terminie  14 dni  od daty

dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. - Dz. U. 86 poz. 960).

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê  z treœci¹  w/w Decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198, p. 307.

Sobota 15 listopada up³ynê-
³a w Szkole Podstawowej nr
275 przy Hieronima w sporto-
wej i integracyjnej atmosferze.
W ruch posz³y szabelki i flore-
ty. Zasady walki bia³¹ broni¹
prezentowali trener i zawodni-
cy Integracyjnego Klubu Spor-
towego przy Akademii Wycho-
wania Fizycznego.

W sali gimnastycznej ju¿ od
rana gromadzili siê uczniowie
szko³y, dyrekcja i grono pedago-

giczne. Przedsiêwziêcie dosz³o
do skutku z inicjatywy Urszuli Wy-
ganowskiej, wychowawcy œwietli-
cy z SP 275, prywatnie mamy
Zbyszka Wyganowskiego, œwiet-
nego szermierza na wózku inwa-
lidzkim. Tadeusz Nowicki, trener
i prezes IKS, Andrzej Iwanowski
- wybitny zawodnik, wiceprezes
IKS i Zbyszek prezentowali zasa-
dy sportowej walki bia³¹ broni¹ -
szabl¹, szpad¹ i floretem. Ucznio-
wie byli zachwyceni - mogli sobie
pofechtowaæ atrapami broni wy-
konanymi ze styropianu i g¹bki,
przymierzyæ stroje do szermierki,
poczuæ siê muszkieterem przy-
mierzaj¹c maskê. Œwietny pokaz
tenisa sto³owego na wózku da³
Andrzej Iwanowski - kto chcia³ z
nim zagraæ musia³ dla wyrówna-
nia szans usi¹œæ na krzeœle.
Uczniowie stwierdzili, ¿e gra z tej
pozycji jest du¿o trudniejsza. M³o-
dzie¿ mia³a wiele pytañ do za-
wodników i trenera - o imprezy
sportowe, olimpiady i paraolim-
piady. Sporo by³o chêtnych do
æwiczenia refleksu , oczywiœcie
przy u¿yciu atrap - nikomu nie
uda³o siê przeœcign¹æ maestrii
Zbyszka Wyganowskiego - praw-
dziwa  bia³a broñ w jego rêkach
œmiga³a z zawrotn¹ szybkoœci¹. -
To sport, który rozwija fizycznie,
ale æwiczy równie¿ umys³, kon-
centracjê, rozwija inteligencjê -
powiedzia³ m³ody zawodnik. Zby-

szek Wyganowski w tegorocz-
nych Mistrzostwach Polski w Sza-
bli na Wózkach zaj¹³ trzecie miej-
sce, zaœ w kategorii floretu na
wózkach - drugie. - Muszê powie-
dzieæ, ¿e pomys³ zorganizowania
pokazu spotka³ siê z bardzo po-
zytywnym przyjêciem dyrekcji
szko³y i pani Barbary Nawrockiej,
kierownika œwietlicy. Tydzieñ
temu, podczas hospitacji, rozma-
wia³am z dzieæmi o niepe³no-
sprawnoœci. By³am zaskoczona

ich wiedz¹ na ten temat. By³y za-
ciekawione, zadawa³y wiele m¹-
drych pytañ - powiedzia³a NGP
Urszula Wyganowska. - Ten po-
kaz to du¿e prze¿ycie dla wszyst-
kich, nauka tolerancji, a raczej
empatii. Trzeba wykorzystaæ na-
turaln¹ ciekawoœæ poznawcz¹
dzieci - umiejêtnie poprowadzo-
ne potrafi¹ wczuæ siê w czyj¹œ sy-
tuacjê. Sport idealnie nadaje siê
do udowodnienia, ¿e byæ innym
nie oznacza byæ gorszym. Trze-
ba dotrzeæ do wra¿liwoœci dzieci i
rozwijaæ j¹. Jeœli bêdziemy wra¿-
liwsi, bêdziemy równie¿ lepsi -
powiedzia³a Barbara Nawrocka,
kierownik œwietlicy.

                                     (egu)

 ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu  postêpowania
   Na podstawie z art. 61 § 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. kodeks postêpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸ.zm.).

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-

tuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek  firmy
CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
ul. Targowa 72.

W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na:  budo-
wie kontenerowej stacji paliw p³ynnych: wiaty nad dys-
trybutorem, stanowiska op³at, modernizacji kanalizacji
deszczowej, rozbudowie sieci energetycznej sieci ze-
wnêtrznych w obrêbie dzia³ek o nr ew. 51/3, 52/1 i 47/2 w
obrêbie 4-03-06 po³o¿onych przy ul. Œwiatowida 14 w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewen-
tualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej spra-
wie w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Dziel-
nicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197, pokój 308,
w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zgod-
nie z art. 32 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (tj. Dz. U. z
2001r. Nr 62 poz. 627).

ZAK£AD

SZKLARSKO

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

ul. Brechta 9
(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

Szable w d³oñ

OGÓLNOWARSZAWSKI
KONKURS BO¯ONARODZENIOWY

Do udzia³u w III Betlejem u Avetek zapraszamy zespo³y muzycz-
ne (wokalne, wokalno-instrumentalne, chóralne) oraz solistów z te-
renu Mazowsza. Przewidziane s¹ kategorie jakoœciowe i wiekowe.
Wykonawcy maj¹ zaprezentowaæ 3 utwory kolêdowe, w tym utwór
obowi¹zkowy - kolêdê „PójdŸmy wszyscy do stajenki”. Czas prezen-
tacji - ³¹cznie z przygotowaniem na scenie - nie mo¿e przekraczaæ
10 minut.

III Betlejem u Avetek bêdzie siê odbywaæ w dniach 10-25 stycz-
nia 2004 w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, ul. Modliñska 197 oraz Domu
Kultury „Œwit”, ul. Wysockiego 11.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przys³anie do 15

grudnia br. karty zg³oszenia na adres III Betlejem u Avetek, ul. Pod-
górna 1c, 03-157 Warszawa lub poczt¹ elektroniczn¹: avetki@wp.pl
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w biurze konkursowym, prowa-
dzonym przez dziewczêta z Chóru Avetki - tel. 614-87-53.

III Betlejem u Avetek

160 mieszkañców Targówka
Przemys³owego wybra³o 15
osób do Rady Osiedla na trze-
ci¹ kadencjê.

18 listopada, na  pierwszym ze-
braniu, w tajnym g³osowaniu na
przewodnicz¹c¹ Rady wybrana
zosta³a Hanna Neræ, na jej za-
stêpców Robert Sobiecki i
Agnieszka Sikora, na sekretarza
Agnieszka Szczepañska, na
skarbnika Micha³ Jakubiak.

 Do komisji rewizyjnej wybrano:
Ryszarda Dziwisiñskiego, Dorotê
Uklejê i Halinê Milczarek. Kroni-
karzami zostali: Teresa Wojtasik
i Ewa Mroczek. Powo³ano 3 ko-
misje: Infrastruktury i Mieszkalnic-
twa, Rodziny i pomocy Spo³ecz-
nej oraz Bezpieczeñstwa.

O krótk¹ wypowiedŸ o tym, co
by³o najwa¿niejsze w dotychcza-
sowej pracy i co bêdzie teraz,
poprosiliœmy osoby, które w Ra-
dzie Osiedla Targówek Przemy-
s³owy dzia³aj¹ od pocz¹tku. Han-
na Neræ: W poprzedniej kadencji
bardzo dobrze wspó³pracowa³o
siê nam z Wydzia³em Rozwoju i
Gospodarki Komunalnej Urzêdu
Gminy Targówek, kierowanym
przez Waldemara Mas³owskiego.
Dostawaliœmy odpowiedzi na pi-
sma, byliœmy zapraszani na roz-
mowy. Za wszystko bardzo dziê-
kujemy. Uda³o nam siê doprowa-
dziæ do remontu szko³y podsta-
wowej nr 58, która jest lokalnym
centrum edukacji, ale tak¿e kul-
tury osiedla. Tu odbywaj¹ siê or-
ganizowane przez nas festyny ro-
dzinne i  dyskoteki dla m³odzie¿y.
Do zakoñczenia remontu pleba-
nii, w szkolnej œwietlicy dzia³a
œwietlica socjoterapeutyczna.
Dzieci otrzymuj¹ obiady, maj¹

Trzecia kadencja
mo¿liwoœæ atrakcyjnego spêdza-
nia czasu w dni powszednie w
godz. 15-19, w soboty 14-18 m.in.
na zajêciach sportowych. Wielk¹
niewiadom¹ by³y dla nas skutki
zmian w ustroju Warszawy. Dziel-
nice maj¹ mniejsze kompetencje
ni¿ gminy, wyd³u¿y³a siê droga po-
dejmowania decyzji. W bie¿¹cej
kadencji  wielkim zadaniem Rady
Osiedla  jest doprowadzenie do
tego, by na Targówku zaczêto bu-
dowaæ. W zwi¹zku ze zmianami
planów zagospodarowania prze-
strzennego bêdziemy czyniæ sta-
rania, by stawiaæ „plomby” tam,
gdzie jest to mo¿liwe, np. na ul.
Bukowieckiej. Chodzi nam o po-
wiêkszenie liczby mieszkañców.

Robert Sobiecki: Nadal, wspól-
nie z synem Micha³em Jakubia-
kiem, bêdê zajmowa³ siê redago-
waniem naszej gazetki „S¹siad” i
reprezentowa³ Radê Osiedla na
forum Dzielnicy Targówek. Zmia-
na ustroju Warszawy nie poma-
ga dzia³alnoœci Rad Osiedli. Od-
nosimy wra¿enie, ¿e w zarz¹dza-
niu miastem panuje ba³agan Od
gminy dostawaliœmy co roku ok.
10 tysiêcy z³otych na akcjê cha-
rytatywn¹, festyn rodzinny, dysko-
tekê dla m³odzie¿y. Od prezyden-
ta miasta nie uda³o nam siê nic
uzyskaæ. Pozostaje prosiæ o
wsparcie sponsorów.W tych dzia-
³aniach mam doœwiadczenie,
wiem, na które firmy mogê liczyæ.
Mimo utrudnieñ, chcemy zorga-
nizowaæ V Festyn Rodzinny. W
najbli¿szym czasie skupimy siê
na akcji charytatywnej na Bo¿e
Narodzenie. W ostatni¹ sobotê li-
stopada organizujemy zabawê
andrzejkow¹ dla m³odzie¿y szkol-
nej.                                          K.
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liczyæ przede wszystkim pe³n¹
wiedzê, jak¹ obecnie posiadamy
na temat wszystkich spraw do-
tycz¹cych dzielnicy”. Jakby tro-
chê ma³o. Kadencji mo¿e nie

starczyæ, by od wiedzy, poprzez
analizê, dojœæ do dzia³añ... Na
razie nic nie zrobiono, oprócz
zwiêkszenia liczby pracowników.
I to g³ównie o nowych  – co nie
znaczy, ¿e bardziej kompetent-
nych. Jako gazetê lokaln¹ nie-
pokoi³o i niepokoi nas wiele
spraw, które s³usznie oburzaj¹
mieszkañców, m.in. totalny brak
œrodków na usuwanie zagro¿eñ
budowlanych, niewykonanie
¿adnego ruchu w sprawie re-
montu Z¹bkowskiej, choæ sam
prezydent przyzna³ na to œrodki,
zamkniêcie gabinetów denty-
stycznych w szko³ach, w¹tpliwe
wyniki przetargów na Pradze. O
tym wszystkim pisaliœmy, ale
chcieliœmy poznaæ opiniê same-
go burmistrza. Czasy siê zmie-
ni³y, pytania musz¹ byæ przed-
stawione zawczasu, tote¿, zgod-
nie z ¿yczeniem, wys³aliœmy  je
faksem trzy tygodnie temu. Ra-

czej nie by³y zbyt trudne, chyba
Czytelnicy siê z tym zgodz¹. Oto
one:

1. Od wyboru Lecha Kaczyñ-
skiego na stanowisko prezyden-
ta stolicy i od wyboru Pana na
stanowisko burmistrza dzielnicy
min¹³ rok. Co w tym czasie zmie-
ni³o siê na Pradze Pó³noc?

2. Jak Pan ocenia dzia³ania
swojego poprzednika na stano-
wisku burmistrza?

3. Z rankingu dzielnic Gazety
Wyborczej wynika, ¿e w ostat-
nich dwóch latach Praga Pó³noc
awansowa³a na pi¹te miejsce -
z piêtnastego. Czy uda siê utrzy-
maæ tê dobr¹ pozycjê?

4. Jaka jest Pañska wizja roz-
woju Pragi Pó³noc?

5. Jakie inwestycje w dzielni-
cy s¹ wed³ug Pana prioryteto-
we?

6. Co jest najwiêkszym proble-
mem dzielnicy?

7. Jakie s¹ Pañskim zdaniem
przyczyny narastaj¹cego konflik-
tu w radzie dzielnicy pomiêdzy
rz¹dz¹c¹ koalicj¹ a opozycyjnym
SLD?

8. Burzê w radzie dzielnicy wy-
wo³a³a ostatnio sprawa gabine-
tów stomatologicznych w szko-
³ach. Czy uwa¿a Pan, ¿e praska
m³odzie¿ powinna korzystaæ z
bezp³atnych us³ug dentystycz-
nych w szko³ach?

9. Czy nie odczuwa Pan pew-
nego dyskomfortu po ujawnieniu
informacji, ¿e Pañski Ojciec, rad-

ny dzielnicy Bia³o³êka prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nieja-
ko z rekomendacji Urzêdu Dziel-
nicy Praga Pó³noc, któremu Pan
szefuje?

Czy Panu burmistrzowi nie po-
doba³ siê kolor w³osów dzienni-
karki? Choæ to nie to – bo przed
oblicze najwa¿niejszego siê nie
dosta³a. Zosta³a zastopowana
na szczeblu biura zarz¹du przez
naczelnika, który nie powinien
pe³niæ tej funkcji. Chwa³a urzêd-
nikom, ¿e tak broni¹ swego bur-
mistrza przed natrêtnymi dzien-
nikarkami.

Zapominacie Panowie jednak,
¿e jawnoœæ ¿ycia publicznego
jest wymogiem numer jeden. Na
naszych ³amach wypowiadali siê
burmistrzowie i dyrektorzy ze
wszystkich partii politycznych,
pocz¹wszy od wybranych jesz-
cze przez Komitety Obywatel-
skie, jak z AWS, Unii Wolnoœci,
SLD, Platformy Obywatelskiej,
Ugrupowania “Gospodarnoœæ”, a
tak¿e – PiS, ale – z Targówka.
Mieszkañcy, tak¿e dziêki dzien-
nikarzom, powinni wiedzieæ co
dzieje siê w dzielnicy. Za nasze
podatki macie Panowie pensje i
przez mieszkañców zostaliœcie
wybrani. I to mieszkañcy w³aœnie
was zweryfikuj¹. Szkoda, ¿e do-
piero za trzy lata.

Jedno jest pewne: zdobycie
w³adzy na Pradze zaskoczy³o
PiS. Nie ma do chwili obecnej
¿adnej koncepcji sprawowania
powierzonego przez spo³eczeñ-
stwo mandatu, oprócz ogólników
typu “jedno miasto jeden bud¿et”
powtarzanych przez burmistrza
do znudzenia na sesjach rady.
Jedno realizowane jest z ca³¹
konsekwencj¹ – kadry. Bur-
mistrz, a w³aœciwie jego zastêp-
ca, bo tak naprawdê to chyba
by³y starosta pruszkowski, obec-
nie wiceburmistrz Zbigniew Si-
piera, wykorzystuj¹c m³ody wiek
i niedoœwiadczenie swojego no-
minalnego szefa, rozdaje karty
na Pradze i konsekwentnie ota-
cza siê swoimi ludŸmi.

Opinia publiczna winna byæ in-
formowana o aktualnych zamie-
rzeniach w³adzy lokalnej. Choæ-
by dlatego, ¿eby móc przeciwko
nim zaprotestowaæ. Jawnoœæ ¿y-
cia publicznego traktujmy jako
dogmat a nie jak pobo¿ne ¿ycze-
nie.

Postanowiliœmy zatem jako re-
dakcja napisaæ o ca³ej sprawie,
a zw³aszcza o lekcewa¿eniu ele-
mentarnych norm prawnych do
prze³o¿onego burmistrza So-
snowskiego – prezydenta m.st.
Warszawy Lecha Kaczyñskiego.
Byæ mo¿e to wystarczy. W razie
czego – dalsza droga prawna
powinna byæ znana panu So-
snowskiemu – jeœli nie, zawsze
ma doradców prawnych, którzy
odpowiednie przepisy prze³o¿¹
mu na zrozumia³y jêzyk.
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10%

kredyt 1.000-20.000 z³
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oraz osoby samotne,
emeryci i renciœci
do 12.000 bez porêczycieli
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ul. Z¹bkowska 38A lok. 2

tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Kondratowicza 37 lok. 209

tel. 614-15-70, tel/fax 614-15-58

kredyty mieszkaniowe,
samochodowe, gospodarcze

w ofecie ró¿ne banki
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KREDYTY

BANKOWE
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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


