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SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

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

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

Stomatologia
dla ca³ej rodziny

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
� sesje zdjêciowe, portrety, akty
� zdjêcia techniczne, reprodukcje

¯egnamy OJCA

dokoñczenie na str. 8

Dlaczego nasz gabinet nazy-
wany jest przez pacjentów ro-
dzinnym?

To proste - lecz¹ siê u nas ca³e
rodziny.

Zapewniamy mi³¹ i przyjazn¹
atmosferê, co zapobiega po-
wstawaniu uczucia lêku przed
stomatologiem, nasz zespó³ to

O Panie,

to Ty na mnie spojrza³eœ,

Twoje usta

dziœ wyrzek³y me imiê,

Swoj¹ barkê

pozostawiam na brzegu

razem z Tob¹

nowy zacznê dziœ ³ów.
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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

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.

W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce
uchodzi za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym roz-
wi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia prote-
za wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego przed

za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku takiego przy-
gotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej elastycznoœci mo¿e
omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomiczne, które
przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.

Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach ny-
lonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Pro-

tezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczu-
leñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu.

A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê WWW, najlepsz¹
w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Szczególny to by³ czas. I wy-
mowny w swoim kalendarzowym
uk³adzie. Agonia rozpoczê³a siê
w czwartkowy wieczór – dok³ad-
nie tydzieñ po Wielkim Czwartku,
rozpoczynaj¹cym obchody œwiê-
tego Triduum. Zdaje siê, ¿e tam-
ta Pascha sprzed tygodnia mia³a
nas przygotowaæ na tê trudn¹
“papiesk¹ Paschê”. A mo¿e Papa
nie chcia³ zak³ócaæ dorocznego
œwiêtowania?

Zgas³ w godzinie ukochanego
jasnogórskiego apelu, u progu
Niedzieli Mi³osierdzia – œwiêta,
które sam ustanowi³ na proœbê
Jezusa, wyra¿on¹ podczas obja-
wieñ œwiêtej siostrze Faustynie
(której proces beatyfikacyjny roz-
pocz¹³ siê jeszcze z inicjatywy
kardyna³a Wojty³y!). Blask mi³o-
sierdzia, niczym testament, towa-
rzyszy³ Wielkiemu Papie¿owi
przez ca³e ¿ycie. Wszak o mi³o-
sierdzie wci¹¿ zabiega³; mi³osier-
dzie obwieszcza³; mi³osierdzia
uczy³; sam by³ mi³osierdziem…

Odprowadziliœmy Papie¿a do drzwi domu Ojca

Wszyscyœmy podczas tych
wielkanocnych rekolekcji obser-
wowali i tworzyli wielki fenomen
solidarnoœci, jednoœci modlitew-
nej, wspólnoty ducha. Rzecz
rzadka, pamiêtana z odleg³ych lat
osiemdziesi¹tych i tak bardzo
zbrukana i wyœwiechtana. Mnie
uderzy³a postawa m³odych.
Otwieram strony internetowe,  a
w opisach u gimnazjalistów i lice-
alistów – m³odzie¿y zwyczajnej,
wcale nie “œwiêtej” i szczególnie
nabo¿nej - wszêdzie odnajdujê
g³êbokie myœli, bardzo autentycz-
ne, dotycz¹ce Ojca Œwiêtego.
“Nie zostawiaj swoich owieczek”
Sylwia 17, “Nie lêkajmy siê…”
Zuzia 17, “Czujê, jakbym traci³a
najbli¿sz¹ rodzinê!” Ziuta 16,
“Bo¿e, przyjdŸ i daj Mu ukojenie”
Grzegorz 18… Zadziwili mnie –
zawsze roztargnieni, nie znosz¹-
cy patosu i wielkich s³ów - swoj¹
umiejêtnoœci¹ rozpoznania tego,
co naprawdê wa¿ne. Wstyd mi za
brak wiary. Có¿, “Tylko Papie¿ na-

prawdê rozumie nas, m³odych”
Agata 18.

Gdy w sobotni wieczór zrodzi-
³a siê myœl modlitewnego spotka-
nia – jakie odbywa³y siê zreszt¹
w tym czasie niemal w ka¿dej
œwi¹tyni - w koœciele w P³udach o
godz. 21, ci sami: Avetki i Ave
Men powiadomieni e-mailami,
smsami, zjawili siê w ci¹gu kilku-
nastu minut. W duchu wdziêcz-
noœci za dzie³o ¿ycia Jana Paw³a
II niezwykle serdecznie œpiewali-
œmy pieœni papieskie, odmawiali-
œmy Koronkê do Mi³osierdzia Bo-
¿ego, uœwiadamiaj¹c sobie, i¿
najwa¿niejsze jest to, aby nie
zmarnowaæ i nie zaprzepaœciæ du-
chowego i intelektualnego dzie-
dzictwa Papie¿a-Polaka. A potra-
fi³ on dokonywaæ niesamowitych
rzeczy.

Na ka¿dym kroku podkreœla³
fundamentalne znacznie filozofii
personalistycznej. Ka¿dy cz³o-
wiek, bêd¹cy w otoczeniu Jana
Paw³a II, czu³ siê wa¿ny, dostrze-
¿ony, s³uchany. Tak by³o i w Ni-
karagui, i na Filipinach, i w Kenii,
i w Europie, i w USA...

Doœwiadczyliœmy tego i my z
Avetkami w Castel Gandolfo w
2002 r. Nie powita³ nas kurtuazyj-
nie, odczytuj¹c nazwê zespo³u z
kartki. S³ysz¹c muzykê z zainte-
resowaniem spyta³: “Czy to œpie-
wa parafialny chór Avetki?”  Od-
powiedzieliœmy ¿ywio³owym œpie-
wem – jedna, druga, trzecia
pieœñ. A On patrzy³ ciep³o i… s³u-
cha³, nie zwracaj¹c uwagi na po-
naglenia zerkaj¹cego na zegarek
arcybiskupa Dziwisza.

Jan Pawe³ II mia³ te¿ niesamo-
wity dar jednania, wyzwalania w
ludziach najbardziej szczerych,
piêknych uczuæ i odruchów. Pod-
czas ka¿dej pielgrzymki jak¿e
byliœmy solidarni, zwi¹zani ze
sob¹, odczuwaj¹cy odpowiedzial-
noœæ za siebie. Spotkania z Pa-
pie¿em – choæby najbardziej
przelotne, czasem bez s³ów, au-
tentycznie przemienia³y. Po ludz-
ku strach myœleæ, co bêdzie dalej
z nami, gdy zabraknie raz na ja-
kiœ czas owego narodowego
“przekraczania progu nadziei” i
przerzucania mostów ponad na-
szymi uprzedzeniami, fobiami,
egoizmem i prywat¹.

Nasza modlitwa dobieg³a koñ-
ca. Cisza. Ludzie jednak nie wy-
chodz¹. Podejmujemy œpiew “Nie

bój siê, nie lêkaj siê, Bóg sam wy-
starczy”. Avetki œpiewaj¹ jak ni-
gdy przedtem - ¿arliwie i suge-
stywnie, z niemo¿liw¹ do opisa-
nia wiar¹. Kiedy wybrzmiewa
ostatnia fraza “Zostañ tu, razem
czuwajmy” do koœcio³a wbiega
proboszcz. Przekazuje podan¹
przed chwil¹ przez media wiado-
moœæ o œmierci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. P³acz, szloch…

Bia³y Siewca rzuci³ miêdzy nas
i w nas dobre ziarno. Sia³ miêdzy
nami w sensie dos³ownym. To
przecie¿ w Bazylice przy Kawê-
czyñskiej w 1991 roku podczas IV
podró¿y do Polski otwiera³ Synod
Plenarny i przypomina³, ¿e “My,
ludzie (…) musimy wci¹¿ odnaj-
dywaæ tê Drogê jedyn¹, jak¹
jest Chrystus. Wci¹¿ poniek¹d
musimy sprawdzaæ, czy On jest
w³aœnie t¹ drog¹, któr¹ idziemy
(…)” (LR 6/91, 2).

A 8 lat póŸniej podczas VII piel-
grzymki do ojczyzny, przed kate-
dr¹ nowej Diecezji Warszawsko-
Praskiej apelowa³ o dawanie
œwiadectwa mi³oœci i wiary: “Da-
³em wam (…) przyk³ad, abyœcie
i wy tak czynili” (J 13,15).

Przypomnia³ równie¿ o tych,
którzy dali œwiadectwo najwy¿szej
mi³oœci podczas Bitwy o Warsza-
wê w 1920 roku i poleci³ pielêgno-
waæ czeœæ dla nich: “By³o to
wielkie zwyciêstwo wojsk pol-
skich, tak wielkie, ¿e nie da³o
siê go wyt³umaczyæ w sposób
czysto naturalny (…) Na now¹
Diecezjê Warszawsko-Prask¹
Opatrznoœæ Bo¿a niejako na-
k³ada dzisiaj obowi¹zek pod-
trzymywania pamiêci tego wiel-
kiego wydarzenia (…)”. (tam¿e,
1). Tutaj tak¿e, w choszczówkow-
skiej “Prymasówce” spêdzi³ na
rozmowach z Kardyna³em Wy-
szyñskim swój ostatni dzieñ w oj-
czystym kraju przed wyjazdem na
konklawe w 1978 roku. Dlatego
te¿ w niedalekich P³udach wzno-
szona jest œwi¹tynia-wotum
wdziêcznoœci za pontyfikat Jana
Paw³a II.

Œlady stóp Siewcy na naszej
bia³o³êcko-praskiej ziemi s¹ wi-
doczne. Zatroszczmy siê, by rzu-
cone ziarno wyda³o plon. Niech
do¿ynkowa radoœæ ¿niwiarza sta-
nie siê naszym udzia³em. WY-
DAJMY OWOC!

Bart³omiej W³odkowski

Przez trzy dni œwiat trwa³ w metafizycznym zawieszeniu miê-
dzy ¿yciem i œmierci¹; bezsensem po ludzku pojmowanego cier-
pienia i chrzeœcijañsk¹ nadziej¹; lêkiem dyktowanym niepewno-
œci¹ o przysz³oœæ i ufn¹ wiar¹ w moc Nieskoñczonego; g³oœnym
wo³aniem Milcz¹cego i nic nie znacz¹cym potokiem s³ów wiel-
kich i maluczkich… Tam, na Watykanie, gas³o ¿ycie. Tu, wokó³
nas, budzi³a siê wiosna. Jedynie przejmuj¹co ch³odne wieczory
i noce zwiastowa³y œmieræ.

MERITUM NIERUCHOMOŒCI

PRACA OD ZARAZ
Dla kreatywnych i dyspozycyjnych na stanowisko

AGENTA NIERUCHOMOŒCI
Proponujemy atrakcyjn¹ podstawê, bardzo

wysok¹ prowizjê oraz bardzo dobre warunki pracy

fax 629-86-82 e-mail: meritum@meritum.waw.pl

Targowa 1
 wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ-
niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

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

Piotr 0504-008-424, Pawe³ 0609-490-949,

Jagoda 0603-910-246, Bogumi³a 0507-257-824
oraz biura og³oszeñ:

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

nastêpna gazeta 20 kwietnia
8 kwietnia redakcja jest zamkniêta

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i obróbka Ma-
ciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie

prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne ozna-

czone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów
sponsorowanych nie odpowiadamy.

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

e-mail dla tekstów - nowapraska@zigzag.pl

                                ngp@ngp.pl

             dla reklam  i zdjêæ reklama@ngp.pl
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I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4

Informacja i zapisy w godzinach 15-20

Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

Nadal wspominamy Papieskie wo³anie:
...”Niech zst¹pi duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi...” - od którego tak wiele siê
zmieni³o w naszej OjczyŸnie.

2 kwietnia 2005 roku
Pan powo³a³ do Siebie

Wielkiego Papie¿a, Wielkiego Polaka
Œ. P. Jana Paw³a II

Ojcze Œwiêty pozostaniesz w naszych sercach
i umys³ach na zawsze.
Pamiêtamy i nie zapomnimy pe³nej mi³oœci na-
uki p³yn¹cej z Twojego Pontyfikatu

 Œrodowisko Bia³o³êckiej Platformy Obywatelskiej

Dwie inicjatywy uczczenia pa-
miêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II podjê³a Rada Warszawy 4
kwietnia, na nadzwyczajnej sesji.

Uczciæ pamiêæ Papie¿a Polaka
W przyjêtym stanowisku Rada

Warszawy zaapelowa³a do pol-
skich w³adz publicznych o podjê-
cie dzia³añ, maj¹cych na celu
powo³anie Narodowej Instytucji
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, która upamiêtni myœl i dzie³o
Jana Paw³a II. Wyrazi³a gor¹ce
poparcie dla inicjatywy mieszkañ-
ców Warszawy, by godnie upa-
miêtniæ miejsce o³tarza papieskie-
go  z roku 1979 na Placu mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wy-
razi³a te¿ przekonanie, ¿e mo¿li-
we jest, aby najpóŸniej 16 paŸ-
dziernika 2005 roku, w 27. rocz-
nicê  wyboru papie¿a Jana Paw³a
II – mo¿na by³o to upamiêtniæ, a
z obszaru Placu wydzieliæ prze-
strzeñ zwi¹zan¹ z planowanym
pomnikiem.

W uchwale w sprawie upa-
miêtnienia I pielgrzymki Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II do Ojczy-
zny – Rada wyrazi³a wolê godne-
go upamiêtnienia tego wydarze-
nia na Placu marsza³ka Józefa Pi-
³sudskiego. Koncepcja i wynika-
j¹ca z niej forma upamiêtnienia
winny byæ wy³onione w drodze
konkursu. Po rozstrzygniêciu kon-
kursu prezydent m.st. Warszawy
przedstawi Radzie Warszawy do
akceptacji propozycjê upamiêt-
nienia I pielgrzymki Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II do Ojczyzny.

 Ostatnia droga Jana Paw³a II
Wtem zst¹pi³ anio³ ,
Z³ote skrzyd³a na duszy Twej z³o¿y³.
Z oczu kapi¹ mu czarne ³zy.
Bóg ¿¹da abyœ dzisiaj razem z Nim
Usiad³ do sto³u wspólnego.
Patrz, jak dusza Twa w ob³okach niebios siê odbija,
Jak wkraczasz w bramy z³ote Pana Naszego.
Zebra³ siê Œwiat ca³y, pogr¹¿ony w smutku,
³zami wype³niony.
A Ty niegdyœ zwyk³y cz³owiek,
Teraz Bohater Wieczny, Aposto³ Trzynasty.
Kroczysz po niewidzialnych schodach niebieskich,
Nad S³oñce, nad Ksiê¿yc, nad Œwiat siê unosisz
I wêdrujesz po ³¹ce pe³nej srebrnych gwiazd.
Ty wiesz...
Rodzisz siê, jesteœ, ¿ycie przemija.
Lecz Ty ci¹gle trwasz, opiekujesz siê nami.
Id¹c ³¹k¹ widzisz grzechy nasze i wspania³e czyny.
Stopa Twa delikatnie g³adzi nasze krête drogi.
Czujesz siê lekki, wolny.
Widzisz swe cia³o, pokój, Watykan,
Œwiat ca³y.
Odchodzisz lecz Twa cz¹stka zostaje w nas samych.

 Zbigniew Wyganowski
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Grzech
Drodzy Bracia i Siostry „W niczym nie dajcie siê zastraszyæ prze-

ciwnikom” (Flp 1, 28) - przypomina nam œwiêty Pawe³ (...). Nie
dajcie siê zastraszyæ tym, którzy proponuj¹ grzech, jako drogê
prowadz¹c¹ do szczêœcia. „Toczycie tê sam¹ walkê, jak¹ u mnie
widzieliœcie” (Flp 1, 30) - dodaje Aposto³ Narodów, a jest to walka
z naszymi grzechami osobistymi, a zw³aszcza z grzechami prze-
ciw mi³oœci, które mog¹ niejednokrotnie przybraæ niepokoj¹ce roz-
miary w ¿yciu spo³ecznym. Cz³owiek nigdy nie zazna szczêœcia
kosztem drugiego cz³owieka, niszcz¹c jego wolnoœæ, depcz¹c jego
godnoœæ i ho³duj¹c egoizmowi.

Sopot, 5 czerwca 1999

Przebaczenie
Przebaczenie jest mocne moc¹ mi³oœci. Przebaczenie nie jest

s³aboœci¹. Przebaczaæ - nie oznacza rezygnowaæ z prawdy i spra-
wiedliwoœci. Oznacza: zmierzaæ do prawdy i sprawiedliwoœci dro-
g¹ Ewangelii.

Jasna Góra, 19 czerwca 1983

Rodzicielstwo
To rodzice w pierwszym rzêdzie maj¹ prawo i obowi¹zek wy-

chowywaæ swoje dzieci zgodnie z przekonaniami. Nie oddajcie
tego prawa instytucjom, które mog¹ przekazaæ dzieciom i m³o-
dzie¿y niezbêdn¹ wiedzê, ale nie s¹ w stanie daæ im œwiadectwa
wiary, œwiadectwa rodzicielskiej troski i mi³oœci. Je¿eli chcecie
obroniæ wasze dzieci przed demoralizacj¹ i duchow¹ pustk¹, któ-
re proponuje œwiat przez ró¿ne œrodowiska, a nawet szkolne pro-
gramy, otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oœci i dajcie
im przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia. Osoba ludzka stworzona na
obraz i podobieñstwo Boga, nie mo¿e staæ siê niewolnikiem ró¿-
nych sk³onnoœci i namiêtnoœci niekiedy celowo podsycanych. Nie
dajcie siê zniewoliæ. Nie dajcie siê skusiæ pseudowartoœciami,
pó³prawdami, urokiem mira¿y, od których potem bêdziecie siê
odwracaæ z rozczarowaniem, poranieni, a mo¿e nawet ze z³ama-
nym ¿yciem.

Zakopane, 5 - 7 czerwca 1997

Mi³osierdzie
W³aœciwym i pe³nym znaczeniem mi³osierdzia nie jest samo

choæby przenikliwe i najbardziej wspó³czuj¹ce spojrzenie na z³o
moralne, fizyczne czy materialne. W swoim w³aœciwym i pe³nym
kszta³cie mi³osierdzie objawia siê jako dowartoœciowanie, jako
podnoszenie w górê, jako wydobywanie dobra spod wszelkich
nawarstwieñ z³a, które jest w œwiecie i w cz³owieku.

Encyklika Dives in Misericordia, 30 listopada 1980

Dekalog
Dekalog dziesiêciu Bo¿ych s³ów wypowiedzianych z moc¹ na

Synaju i potwierdzonych przez Chrystusa w Kazaniu na Górze w
kontekœcie oœmiu b³ogos³awieñstw. Stwórca, który jest zarazem
najwy¿szym prawodawc¹, wpisa³ w serce cz³owieka ca³y porz¹-
dek prawdy. Porz¹dek ten warunkuje dobro i ³ad moralny i przez
to jest podstaw¹ godnoœci cz³owieka stworzonego na obraz Bo¿y.
Przykazania zosta³y dane dla dobra cz³owieka, dla jego dobra
osobistego, rodzinnego i spo³ecznego. One s¹ naprawdê drog¹
dla cz³owieka. Sam porz¹dek materialny nie wystarczy. Musi byæ
uzupe³niony i wzbogacony przez nadprzyrodzony.

Elbl¹g, 6 czerwca 1999

Prawda
Znamy dobrze trudnoœci zwi¹zane z ludzkim poszukiwaniem

prawdy, z których dzisiaj na czo³o wysuwaj¹ siê: sceptycyzm,
agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usi³uje siê
nam wmówiæ, i¿ skoñczy³ siê bezpowrotnie czas pewnoœci po-
znania prawdy oraz, ¿e jesteœmy nieodwo³alnie skazani na total-
ny brak sensu, na prowizorycznoœæ poznania, ci¹g³¹ zmiennoœæ i
wzglêdnoœæ. W tej sytuacji jawi siê nagl¹ca koniecznoœæ potwier-
dzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdol-
noœci poznania prawdy - tak¿e tej absolutnej i ostatecznej. (...)
Cz³owiek d¹¿y do pe³ni poznania, gdy¿ jest istot¹, która z natury
szuka prawdy i nie mo¿e bez niej ¿yæ.

Trzeba, aby nauka wspó³czesna, a zw³aszcza wspó³czesna fi-
lozofia, odnalaz³y - ka¿da we w³asnym zakresie - ów wymiar sa-
piencjalny, polegaj¹cy na poszukiwaniu ostatecznego i ca³oœcio-
wego sensu ludzkiej egzystencji.
Toruñ, 7 czerwca 1999, Spotkanie z rektorami wy¿szych uczelni

Mi³oœæ
Mi³oœæ jest jedyn¹ si³¹, która otwiera serca na s³owa Jezusa i

na ³askê Odkupienia. Jest jedyn¹ si³¹ zdoln¹ do tego, by nas sk³o-
niæ do dzielenia siê po bratersku tym wszystkim, czym jesteœmy i
co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potê¿nym bodŸcem do dialo-
gu, w którym s³uchamy siebie i poznajemy siê wzajemnie. Mi³oœæ
otwiera na drugiego cz³owieka, staj¹c siê tym samym podstaw¹
ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery w³asnych s³a-
boœci i uprzedzeñ. Oczyszcza pamiêæ, uczy nowych dróg, otwie-
ra perspektywê prawdziwego pojednania, którego istotnym owo-
cem jest dawanie œwiadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego
wspó³czesnemu œwiatu.

Drohiczyn, 10 czerwca 1999

S³u¿ba narodowi
S³u¿ba narodowi musi byæ zawsze ukierunkowana na dobro

wspólne, które zabezpiecza dobro ka¿dego obywatela. Sobór
Watykañski II wypowiada siê na ten temat bardzo jasno - „Wspól-
nota polityczna istnieje (...) dla dobra wspólnego, w którym znaj-
duje ona pe³ne uzasadnienie i sens, z którego bierze swoje pier-
wotne i sobie w³aœciwe prawo. Dobro zaœ wspólne obejmuje sumê
tych warunków ¿ycia spo³ecznego, dziêki którym jednostki, rodzi-
ny i zrzeszenia mog¹ pe³niej i ³atwiej osi¹gn¹æ swoj¹ w³asn¹ do-
skona³oœæ. (...) Porz¹dek zatem spo³eczny i jego rozwój winien
byæ nastawiony nieustannie na dobro osób, poniewa¿ od ich po-
rz¹dku winien byæ uzale¿niony porz¹dek rzeczy, a nie na odwrót.
Porz¹dek ów stale trzeba rozwijaæ, opieraæ na prawdzie, budo-

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszed³ od nas Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Pisz¹c te s³owa mamy œwia-
domoœæ jak sucho brzmi¹ w odniesieniu do tego niezwyk³ego Cz³owieka. Prawdziwy dobry Pasterz, poœrednik
pomiêdzy nami i Bogiem, ten który prze³amywa³ bariery miêdzy wyznaniami, wielki i niepodwa¿alny autorytet
moralny dla ludzi niewierz¹cych. Jednoczeœnie tak bliski i mieszkance afrykañskiego buszu, i europejskiemu
studentowi - pogodny, dowcipny, czasem zniecierpliwiony powag¹ swojego urzêdu i wreszcie bez szemrania
poddaj¹cy siê cierpieniu. Papie¿ Pielgrzym odmieni³ dzieje œwiata i Koœcio³a. Zasia³ w nas ziarno s³ów Boga,
bowiem to Bóg przemawia³ przez wszystkie Jego homilie, encykliki i orêdzia. Pozwólmy temu S³owu w nas
wzrastaæ i przynosiæ obfity plon.

¯egnamy OJCA

waæ na sprawiedliwoœci, o¿ywiaæ mi³oœci¹; w wolnoœci zaœ powin-
no byæ siê odnajdywaæ coraz pe³niej ludzk¹ równowagê.”

Warszawa, 11 czerwca 1999,

Przemówienie w Parlamencie (cytat z encyliki Gaudium et Spes)

Polska w Unii Europejskiej
W perspektywie zjednoczenia z Uni¹ Europejsk¹ spraw¹ bar-

dzo wa¿n¹ jest twórczy wk³ad ludzi wierz¹cych we wspó³czesn¹
kulturê. Powtarzam raz jeszcze s³owa wypowiedziane do bisku-
pów polskich w czasie ostatniej wizyty Ad limina na pocz¹tku 1998
r. - Europa potrzebuje Polski g³êboko wierz¹cej i po chrzeœcijañ-
sku kulturowo twórczej, œwiadomej swojej roli wyznaczonej przez

Opatrznoœæ. To, czym Polska mo¿e i powinna us³u¿yæ Europie
jest w zasadzie identyczne z zadaniem odbudowywania wspól-

noty ducha, opartej na wiernoœci Ewangelii, we w³asnym domu.

Nasz naród ( ...) ma wiele do zaofiarowania Europie, przede
wszystkim swoj¹ chrzeœcijañsk¹ tradycjê i bogate wspó³czesne

doœwiadczenie religijne.

Warszawa, 11 czerwca 1999,

Orêdzie do Konferencji Episkopatu Polski (cytat z 14 lutego 1998)

„Was wszystkich proszê o modlitwê za papie¿a - za
¿ycia i po œmierci” - prosi³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Módlmy siê wiêc s³owami psalmisty -

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogê odpoczywaæ:

orzeŸwia moj¹ duszê.

Wiedzie mnie po w³aœciwych œcie¿kach

przez wzgl¹d na moje imiê.

Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹,

z³a siê nie ulêknê,

bo Ty jesteœ ze mn¹.

Twój kij i Twoja laska

s¹ tym co mnie pociesza.

Stó³ dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi g³owê olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.

Tak, dobroæ i ³aska pójd¹ w œlad za mn¹

przez wszystkie dni mego ¿ycia

i zamieszkam w domu Pañskim

po najd³u¿sze czasy.

(Psalm 23/22, Bóg pasterzem i gospodarzem)

Zdjecia pochodz¹ z wydawnictw: „Jan Pawe³ II 20 lat w historii
Koœcio³a i œwiata”, Pielgrzym Nadziei” i „Jan Pawe³ II Polska 1999”

Jana Paw³a II w Katedrze Œw. Floriana
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Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
� sesje zdjêciowe, portrety, akty
� zdjêcia techniczne, reprodukcje

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!

pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Kompleksowe
wyposa¿enie
³azienek
Meble ³azienkowe

na indywidualne zamówienie

Transport garatis

ul. Jagielloñska 6
pn. -pt. 10-18 sob. 10-14

tel./fax  818-53-12

Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.

- ksiêgi handlowe
- KPIR
- rycza³t, p³ace, ZUS
- rozliczenia roczne
ul. K³opotowskiego 23/25

lokal 18
tel./fax 670-16-26

pn. - pt.  9-15

Firma ANER
Jagielloñska 3 (w podwórzu)

•GLAZURA •SANITARIATY

•GRES •FACHOWE PORADY

•RABATY

•TRANSPORT GRATIS

Pon.-pt.  9.30-18.30 sob. 9-14
Tel/fax 818-00-73

SKLEP

METALOWY
- okucia meblowe

- okucia budowlane

- zamki, klamki
- œruby, narzêdzia

ul. Jagielloñska 11
pn-pt 10-18 sob 10-14

tel/fax 618-16-06

Ryszard Biernacki

Grawerowanie rêczne i maszynowe
ul. Jagielloñska 11, pon-pt  8-16, tel. 618-19-16

US£UGI GRAWERSKIE

TAPETY POKOJOWE,
KUCHENNE, £AZIENKOWE
Krajowe i z importu (Francja, W³ochy,
Niemcy Anglia, Hiszpania)

OKLEINY SAMPRZYLEPNE, CERATY

ul. Jagielloñska 11
(przy Rainbow-Center)

tel. 818-50-56, pn.-pt. 10-18  sob. 10-14

Najwiêkszy wybór tapet w Warszawie!
SprawdŸ nasze ceny!

CHODAKI
ORTOPEDYCZNE
- wkladki ortopedyczne
- peloty

- aparaty korekcyjne

- podpiêtki

ul. Jagielloñska 14
pn.-pt. 10-18 sob. 10-13

tel. 619-77-70

Targowa by³a, jest i zapewne
bêdzie g³ówn¹ ulic¹ Pragi Pó-
³noc. Codziennie przechodz¹
têdy lub przeje¿d¿aj¹ tysi¹ce lu-
dzi. Dla jednych jest to droga do
lub z pracy. Inni zatrzymuj¹ siê
tu, aby zrobiæ zakupy. Ale dla-
czego nie mieliby zajrzeæ na Ja-
gielloñsk¹? Przecie¿ to tylko 150
m. Przed laty, kiedy nie by³o jesz-
cze “Bartyckiej” i innych centrów
handlowych proponuj¹cych wy-
posa¿enie ³azienek i kuchni, Ja-
gielloñska by³a “zag³êbiem” ce-
ramiki, armatury i bia³ego mon-
ta¿u. Istnia³y tu tak¿e sklepy z
odzie¿¹, punkty us³ugowe. Pa-
miêtam czasy, kiedy JAGIEL-
LOÑSKA têtni³a ¿yciem. Ruch
na niej by³ niewiele mniejszy ni¿
na Targowej. Co siê wiêc zmie-
ni³o? W strukturze handlu i us³ug
niewiele. Od lat w wiêkszoœci te
same bran¿e, ci sami, profesjo-
nalni handlowcy, wysoka jakoœæ
us³ug, mnóstwo towaru, ceny
przystêpne.

 Na JAGIELLOÑSKIEJ mo¿-
na zaopatrzyæ siê we wszystko,
co potrzebne jest do urz¹dzenia
³azienki, kupiæ tapety, zamówiæ
parkiety do nowego lub remon-
towanego mieszkania. Panie, w
nowo otwartym butiku, mog¹
ubraæ siê w kreacje najwiêk-
szych projektantów mody. Do
odwiedzin zapraszaj¹: jubiler,
zegarmistrz, fotograf, biuro pod-
ró¿y, grawer, sklep metalowy,
dwa punkty ze sprzêtem kompu-

ODWIED• JAGIELLOÑSK¥

GABINET DENTYSTYCZNY

lek. stom. E. Schmidt

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

TANIO I PROFESJONALNIE

� wype³nienia œwiet³outwardz. od 50 z³

� leczenie kana³owe od 100 z³

� korony porcelanowe od 350 z³

� protezy ruchome od 350 z³

tel. 619-99-99, 818-44-77

DarTuz
KABINY, BRODZIKI

GLAZURA, TERAKOTA, GRES

MEBLE £AZIENKOWE

GALANTERIA £AZIENKOWA

SANITARIATY, WANNY

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14

BITRAM
KOMPUTERY, PROGRAMY, SERWIS

SPRZEDAJEMY MARKOWE

PRODUKTY

PO REWELACYJNIE

NISKICH CENACH

ul. Jagielloñska 2

tel. 670-06-05, kom. 0692-938-215

Program „Dobre Pomys³y” jest realizowany przez Polsk¹ Fun-
dacjê Dzieci i M³odzie¿y od 2001 roku, dziêki wsparciu Fundacji
J&S Pro Bono Poloniae. Skierowany jest do m³odzie¿y w wieku
16-22 lata z terenu województwa mazowieckiego i ma na celu
realizowanie przez grupy m³odzie¿owe projektów na rzecz lo-
kalnych spo³ecznoœci.

Od 31 marca 2005 Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y roz-
poczyna V edycjê programu „Dobre Pomys³y”, który jest skie-
rowany do m³odzie¿y z województwa mazowieckiego. Grupy
m³odzie¿owe, których pomys³y zostan¹ zatwierdzone przez
komisjê, mog¹ otrzymaæ dotacje w wysokoœci od 2.000 do 4.500
z³ na realizacjê zaproponowanych przez siebie projektów na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.

Ide¹ programu jest za³o¿enie, aby m³odzie¿ potrafi³a zorga-
nizowaæ we w³asnym zakresie projekty dla innych osób ¿yj¹-
cych w ich s¹siedztwie. Chcemy, aby m³odzi ludzie potrafili
dostrzec, co siê dzieje w ich œrodowisku i samodzielnie wymy-
œliæ, w jaki sposób mog¹ sprawiæ, by ludziom wokó³ ¿y³o siê
lepiej, przyjemniej, bezpieczniej, estetyczniej i ciekawiej.

Od czterech lat, co roku 30-40 grup m³odzie¿owych realizu-
je swoje „Dobre Pomys³y”. W realizacji projektów grupom m³o-
dzie¿owym pomagaj¹ lokalne organizacje pozarz¹dowe. Dla
liderów grup m³odzie¿owych organizowane s¹ szkolenia i po-
moc techniczna. Szkolenia obejmuj¹ takie zagadnienia, jak za-
rz¹dzanie projektem, planowanie bud¿etu, rozliczenie finan-
sowe, umiejêtnoœæ pracy w zespole oraz elementy public rela-
tions.

W ramach programu „Dobre Pomys³y” w roku 2004  powsta³
Klub Alumnów, którego dzia³alnoœæ prowadzona jest w formie
spotkañ wolontariuszy, które maj¹ na celu wymianê wzajem-
nych doœwiadczeñ. Alumni przede wszystkim chc¹ pomóc no-
wym grupom m³odych ludzi  we wprowadzaniu w ¿ycie ich pro-
jektów, jak te¿ propaguj¹ sam¹ ideê programu „Dobre Pomy-
s³y”. Organizowane s¹ szkolenia dla osób, które chc¹ swoje
pomys³y przekszta³ciæ w dzia³anie. W siedzibie Polskiej Fun-
dacji Dzieci i M³odzie¿y cz³onkowie Klubu Alumnów maj¹ swo-
je sta³e miejsce, gdzie alumni mog¹ siê spotykaæ, aby oma-
wiaæ i dyskutowaæ swoje przysz³e pomys³y.

W programie mo¿e wzi¹æ udzia³ grupa m³odzie¿y, która za-
chêci do wspó³pracy swoich rówieœników, opisze swój projekt,
przygotuje jego bud¿et, czyli wype³ni formularz wniosku o dofi-
nansowanie, który znajduje siê na stronie

www.pcyf.org.pl/pomysly
i przeœle wniosek w terminie do 5 maja br. do biura Polskiej
Fundacji Dzieci i M³odzie¿y.

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y

Ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel. (22) 826-10-16, e-mail: pcyf@pcyf.org.pl

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

Nowootwarty butik  „Trendy Praga”
oferuje

Oryginalne markowe kreacje: Blumarine, Armani,

Versace, Anna Molinari, Cavalli, G.F. Ferre, Gucci,

Chloe, Escada, Max Mara, Alessandro dell’ agua,
Lolita Lempicka, Exte... i wiele innych.

 -pojedyñcze egzemplarze czêsto z pokazów mody
 -zawsze okazyjne ceny!
 -bardzo atrakcyjny second hand

pn.-pt. 11-18 sob. 11-15

Dobre pomys³y

terowym, sklepy z czêœciami mo-
toryzacyjnymi, salon kosmetycz-
ny, stomatolog, sklep ze sprzê-
tem rehabilitacyjno-medycznym,
sklep z artyku³ami dla dzieci i
niemowl¹t, apteka - w której
mo¿na w ci¹gu piêciu sekund
bezp³atnie zmierzyæ sobie ci-
œnienie. Na ul. K³opotowskiego
przy Jagielloñskiej us³ugi œwiad-
czy biuro ksiêgowe “AMICUS”.

A wszystko to proponuj¹ Pañ-
stwu firmy na krótkim odcinku od
ul. Zamoyskiego do Al. Solidar-

noœci.

I jeszcze jedna

sympatyczna wiadomoœæ!

NIE MA K£OPOTU
Z PARKOWANIEM!

ZAPRASZAMY
DO SPACERU

I ̄ YCZYMY UDANYCH
ZAKUPÓW

wczasy, obozy,
wycieczki, pielgrzymki

(kraj i zagranica)
oferty last minute non-stop!

ul. Jagielloñska 16
tel./fax 818-26-95

e-mail: biuro@sun-line.pl

www.sun-line.pl

koncesja 0865

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl
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Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹

kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

Z witryn oddzia³ów SKOK-u
Stefczyka spogl¹da na prze-
chodniów uœmiechniêta dziew-
czynka trzymaj¹ca w rêkach
wielkie serce. To element kam-
panii promuj¹cej now¹ po¿ycz-
kê SKOK-u Stefczyka – “po-
¿yczkê od serca”.

“Po¿yczka od serca” jest ab-
solutnym hitem w ofercie
SKOK-u Stefczyka.

Jej atuty to przede wszyst-
kim:

-niskie oprocentowanie, któ-
re wynosi 9,6%,

-krótki czas oczekiwania na
œrodki finansowe – tylko 24 go-
dziny od z³o¿enia kompletnej

PO¯YCZKA OD SERCA
Z witryn oddzia³ów SKOK-u Stefczyka spogl¹da na prze-

chodniów uœmiechniêta dziewczynka trzymaj¹ca w rêkach

wielkie serce. To element kampanii promuj¹cej now¹ po¿ycz-
kê SKOK-u Stefczyka – “po¿yczkê od serca”.

dokumentacji,
-brak koniecznoœci przedsta-

wienia porêczyciela do kwoty
do 20 000 PLN,

-mo¿liwoœæ obni¿enia prowi-
zji nawet o 4%,

-mo¿liwoœæ konsolidacji za-
d³u¿eñ.

-Przy zaci¹gniêciu kwoty 10
tys. z³ na okres 3 lat, miesiêcz-
na rata wyniesie 320,68 z³.

Kampania zwiazana z ta po-
zyczka nie konczy sie na samej
jej sprzedazy. Idea “pozyczki od
serca” wiaze sie nie tylko z la-
twym i szybkim udostepnieniem
pieniedzy, ale równiez z niesie-
niem pomocy dzieciom, które
tego naprawde potrzebuja. Nie-
typowa nazwa po¿yczki wynika
z faktu, ¿e czêœæ przychodu z
tej w³aœnie po¿yczki przekazy-
wana jest na pomoc 13 domom
dziecka oraz Towarzystwu

Przyjació³ Dzieci na warszaw-
skim Mokotowie. Kilka razy w
ciagu roku Kasa przeznaczy
placówkom niezbedna pomoc
materialna, sprzet, ufunduje
posilki, wyjazdy, wszystko w
zaleznosci od zgloszonych po-
trzeb.

Co trzeba zrobiæ, aby skorzy-
staæ z oferty SKOK-u? Przede
wszystkim do SKOK-u nale¿y
siê zapisaæ, ale nie jest wyma-
gany ¿aden okres cz³onkowski,
aby na przyk³ad ubiegaæ siê o
po¿yczkê. Oznacza to, ¿e jed-
noczeœnie ze z³o¿eniem dekla-
racji cz³onkowskiej mo¿na z³o-
¿yæ wniosek o po¿yczkê. Nato-
miast im d³u¿szy sta¿ cz³onkow-
ski, tym wiêksze przywileje np.
ni¿sze prowizje i oprocentowa-
nie po¿yczek.

Wszystkich zainteresowa-
nych pe³n¹ ofert¹ SKOK-u Stef-
czyka zapraszamy do oddzia-
³ów:

-na Pradze przy ul. Okrzei 34
(wejœcie od ul. Targowej), tel.
741 13 05 do 07,

-na Targówku przy ul. Kon-
dratowicza 18, tel. 332 04 00 do
04,

-na Tarchominie przy ul.
Æmielowskiej 15, tel. 889 02 40
do 42,

codziennie od godz. 10.00 do
godz. 18.00, a w soboty w godz.
8.00-14.00.

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

�TERAKOTA �GRESY

�SANITARIATY �WANNY

�KLEJE �FUGI

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl

e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

��������������

BIURO
KSIÊGOWE

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

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

=+
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mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki, po-
toczny) 676-73-65, Tarchomin
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NIEMIECKI dla pocz¹tkuj¹cych
Tarchomin 0502-281-949
WWW.abcgitary.pl 448-11-66

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, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. 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

US£UGI
ADMINISTROWANIE i zarz¹dza-
nie wspólnotami mieszkaniowymi
ceny konkurencyjne ul. Cio³ka 35
paw. 88, tel. 836-02-10
BIURO matrymonialne „Ty i Ja”
818-81-37, 0502-879-561
BIURO rachunkowe, rozliczenia
roczne PIT, pe³na obs³uga firm,
kredyty bankowe, wyprowadzanie
zaleg³oœci, dojazd do klienta, ra-
baty, tel.  674-43-50, 0601-584-
911
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605-
726-258
DACHY, daszki us³ugi blachar-
sko-dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DORADZTWO finansowe, kredy-
ty gotówkowe bez BiK-u 506-596-
450
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
GLAZURNIK, hydraulik, 614-49-
34, 0606-091-379
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21,  kom.
0506-179-661
KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,

Ariston tel. 614-83-83; 0609-
025-469

NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54
OPIEKA nad grobami w Warsza-
wie 818-57-87, 0501-285-683
PARKING strze¿ony, tani abo-
nament ul. Trocka 12
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-03-98
PRAWNIK, sporz¹dzanie po-
zwów, wniosków tel. 0508-267-
010
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki
brukowej 608-041-365, 771-22-
00
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

GASTRONOMIA
KOMUNIE, wesela, chrzciny,
imieniny, catering, tanio,dobra
kuchnia wolne terminy 678-96-
24,  0692-600-178, www.cen-
trumzacisze2j.prv.pl

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

INNE
KANTOR - lombard, natychmiasto-
we po¿yczki  pod zastaw - z³oto,
elektronika, samochód. Korzystne
warunki, ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48

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

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

Ceni¹c sobie Pañstwa publika-
cjê chcia³bym wróciæ do komen-
tarza redakcji z przebiegu ostat-
niej sesji na Bia³o³êce, by moim
zdaniem oddaæ atmosferê towa-
rzysz¹c¹ faktom. Liczê, ¿e mój
poni¿szy komentarz zostanie
opublikowany na ³amach Nowej
Gazety Praskiej.

Porz¹dek sesji ujmowa³ g³oso-
wanie nad trzema projektami
uchwa³ jednak¿e Burmistrz wniós³
do porz¹dku kolejnych piêæ spraw,
które wymaga³y rozpatrzenia na
tej¿e sesji. Miêdzy innymi dwie tzw.
¿³obkowe. Druki projektów uchwa³
dostarczano radnym przed sam¹
sesj¹, a zatem zbyt póŸno by mo¿-
na by³o odnieœæ siê merytorycznie
do ich treœci. Poœpiech towarzysz¹-
cy tej sprawie by³ nieuzasadniony,
i z pewnoœci¹ jej nie s³u¿y³.

W swoim wyst¹pieniu wyrazi-
³em ubolewanie nad takim syste-
mem pracy na sesjach. Istot¹
sprawy,  któr¹ poruszy³em na tle
tych dwóch projektów uchwa³ by³y
kryteria warunków, jakie musz¹
spe³niaæ rodzice, by dzieci mog³y
byæ przyjête do placówki i korzy-
staæ z tzw. œwiadczenia zdrowot-
nego w wysokoœci - obecnie - 900
z³ miesiêcznie.

Zaznaczyæ trzeba, ¿e prezy-
dent Warszawy przydziela do tej
pory obligatoryjnie 1000 z³ na ka¿-
de z 30 dzieci, które spe³niaj¹ kry-
teria najubo¿szych na Bia³o³êce.
Podane wy¿ej œwiadczenie w
mniejszej kwocie - 900 z³ - stwa-
rza wra¿enie próby gospodarne-
go zarz¹dzania powierzonymi
œrodkami.

Tymczasem moim zdaniem
zasady stosowane w ¿³obku w
którym funkcjonuj¹ œwiadczenia
zdrowotne s¹ nie do przyjêcia bez
wzglêdu na to czy mówimy o kwo-
cie 1000 czy 900 z³. Jest to bo-
wiem ewidentny przyk³ad œwiad-
czeñ socjalnych wydawanych bez
rozs¹dku.

W roku 2003/2004 tylko oko³o
30% dzieci spe³nia³o bowiem wa-
runki dochodu brutto na osobê w
rodzinie (poni¿ej 824z³), pozosta-
³e mieœci³y siê w przedziale do
1900z³. W roku 2004/2005 by³o
jeszcze mniej dzieci najubo¿-
szych wed³ug za³o¿onych kryte-
riów oceny. Zwiêkszy³a siê z ko-
lei liczba przyjêtych dzieci tzw.
górnej pó³ki dochodowej (1500-
1900 z³ na osobê miesiêcznie).
Warto dodaæ, ¿e koszt utrzyma-

KOCUREK szczepiony i kastro-
wany, mo¿e byæ do domu z ogród-
kiem, oraz parka 10-tygodnio-
wych kociaków-przytulaków do
adopcji 619-73-69
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

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

OBLIGACJE przedwojenne 0502-
952-578

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

DZIA£KÊ rekreacyjno budowla-
n¹ 1000 m2 Œlê¿any sprzedam
0608-779-601
GARA¯ wynajmê Bródno Tur-
moncka 22; 0602-32-52-52
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dzia³ki tanie za Bia-
³o³êk¹-agencja BB 679-42-17

SPRZEDAM-Zacisze, segment

(170 m2)
 
nowy 700.000 z³ 0603-

195-714

SPRZEDAM

SPRZEDAM ³awki z blachy
kwasoodpornej tel. 0604-460-
142

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

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

zawiadamiam
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dziel-
nicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 21.03.2005r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na kompleksow¹ budowê drogi zbiorczej /ser-
wisowej/ ulicy Œwiatowida na odcinku od istniej¹cej dro-
gi zbiorczej do ul. Grzymalitów w Warszawie Dzielnicy
Bia³o³êka wraz z oœwietleniem i odwodnieniem.

Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o-
³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/51 03 192

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- 30 rodzajów rêcznie robionych domowych pierogów
- 30 rodzajów surówek
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- przetwory owocowe i warzywne

- wypieki
pn-pt: 10-20

sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Jak w ¿³obku...

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• obs³ugujemy floty

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20

sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

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

Od czego gród Bródno wzi¹³
swoj¹ nazwê? W którym roku po-
wo³ano do ¿ycia Teatr na Targów-
ku? Które z liceów publicznych na
terenie dzielnicy Targówek jest
najstarsze? Na te, miêdzy inny-
mi, pytania odpowiadali  31 mar-
ca w gimnazjum  przy ul. Bartni-
czej 8, uczestnicy miêdzyszkolne-

Historia na ¿ywo
go konkursu „Targówek - moja
ma³a ojczyzna”.

Do rywalizacji w kategorii „wie-
dza” stanê³o siedem 3-osobowych
dru¿yn z gimnazjów  Targówka. Na
pocz¹tku ka¿da musia³a wybraæ li-
dera. Pierwszym jego zadaniem
by³o wylosowanie kartki z 5 pyta-
niami. Czas na odpowiedzi - 5 mi-
nut. Potem liderzy wybierali numer
pytania, losowali koperty, zazna-
czali wa¿ne obiekty na mapie. W
kolejnych zadaniach nale¿a³o roz-
poznaæ po³o¿one na terenie dziel-
nicy obiekty  z opisu s³ownego, po-
tem - z fotografii.

Tak urozmaicone formy spraw-
dzenia wiedzy ocenia³o 3-osobo-
we jury, w sk³adzie: Wies³awa
Rejmer-Zaklekta, Regina G³u-
chowska i Agnieszka Ry¿ko. O
sprawny przebieg zadba³y panie
z biblioteki: Anna Heinrich, Joan-

na Maziñska i Anna Jaroszewska.
Napiêcie nie s³ab³o do koñca. Po
podliczeniu zdobytych punktów
okaza³o siê, ¿e   3 dru¿yny uzy-
ska³y taki sam wynik i konieczna
bêdzie dogrywka. Po pierwszym
pytaniu odpad³a jedna dru¿yna; o
zwyciêstwie zdecydowa³o poda-
nie 2 prawid³owych z 3 podanych
odpowiedzi.

Zwyciê¿y³a dru¿yna w sk³adzie:
Barbara Górnikowska, Paulina
Kaczorek i Anna Kucharska z
Gimnazjum nr 145 przy ul. Krasi-
czyñskiej  4/6. II miejsce zajê³a
dru¿yna z Gimnazjum nr 142 przy
ul. Olgierda: Magdalena Piórkow-
ska, Magdalena P³achecka, £u-
kasz Romaniuk; III - dru¿yna z
Gimnazjum nr 144 przy Turmonc-
kiej 2: Arkadiusz Sajnóg, Marcin
Witos³aw, Micha³ Kie³czewski.

Konkurs mia³ te¿ drug¹ konku-
rencjê - wykonanie przewodnika
„Targówek - moja ma³a ojczyzna”.
W tej  kategorii jury najwy¿ej oce-
ni³o pracê uczniów Gimnazjum nr
143 przy ul. Bartniczej 8; II miej-
sce przyzna³o Gimnazjum nr 144
przy ul. Turmonckiej 2, III - Gim-
nazjum nr 141 przy Trockiej 4.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, a laureaci
tak¿e nagrody, które wzbogac¹
szkolne biblioteki. Dyplomami
nagrodzeni zostali tak¿e opieku-
nowie dru¿yn, bior¹cych udzia³ w
konkursie.

„Spodziewa³am siê, ¿e dzieci
dobrze siê przygotuj¹  i nie za-
wiod³am siê- powiedzia³a nam
przewodnicz¹ca jury, Wies³awa
Rejmer-Zaklekta - Wiem, ¿e s¹
przywi¹zane do miejsca zamiesz-
kania i zaanga¿owane. Bardzo
wa¿ne jest, ¿e wszystkie gimna-
zja dzielnicy wziê³y udzia³ w kon-
kursie. To dowód integracji œrodo-
wiska.”. Podobne odczucia wyra-
zi³a Regina G³uchowska, wice-
prezes Towarzystwa Przyjació³
Bródna: „Jestem g³êboko wzru-
szona, ¿e m³odzi ludzie w³o¿yli
wiele serca i pracy w przygotowa-
nie siê do konkursu.”

Czy konkurs „Targówek - moja
ma³a ojczyzna” bêdzie kontynu-
owany? Na to pytanie dyrektor
Gimnazjum nr 143, Hanna Nowo-
cin odpowiedzia³a: „Warto spró-
bowaæ.”

Przed drug¹ edycj¹ konkursu
zachêcamy Czytelników  do
sprawdzenia wiedzy o swojej
ma³ej ojczyŸnie:

1)w którym wieku zaczêto u¿y-
waæ nazwy Targówek?

2) w którym roku nast¹pi³o uro-
czyste poœwiêcenie Cmentarza
Bródnowskiego?

3)jak nazywa siê rondo u zbie-
gu ulic: Odrow¹¿a, Œw. Wincen-
tego i 11 Listopada, oddane do
u¿ytku w 2000 roku?

Prawid³owe odpowiedzi znaj-
duj¹ siê na stronie 8.                        K

nia dzieci w ¿³obku przez zamo¿-
niejszych rodziców sprowadza siê
tylko do op³aty 9 z³ dziennie za
wy¿ywienie.

Oznacza to, i¿ roœnie grupa
beneficjentów tych œwiadczeñ
mimo i¿ ich materialna sytuacja
nie uzasadnia takich potrzeb.
Moim zdaniem jest to ra¿¹co nie-
sprawiedliwe i jeœli tak dzieje siê
równie¿ w innych dzielnicach to
marnotrawione s¹ ogromne œrod-
ki bud¿etowe, czyli podatników.
Tak dzieje siê od lat i nikt nie chce
wstrzymaæ tego marnotrawstwa.
W innym ¿³obku na terenie Bia³o-
³êki, tak¿e niepublicznym, ca³oœæ
faktycznych kosztów ponoszo-
nych przez rodziców jest du¿o ni¿-
sza i wynosi oko³o 600z³ mie-
siêcznie...

Czy zatem opisane „dotacje”
(bo tak trzeba to nazwaæ po imie-
niu), maja byæ wy¿sze ni¿ faktycz-
ne koszty utrzymania? I czy te
œwiadczenia maja byæ stosowa-
ne tak¿e wobec zamo¿nych? Czy
rodzicom korzystaj¹cym z tych
udogodnieñ nie powinno byæ
wstyd? A co by by³o gdyby za-
mo¿noœæ rodziców oceniano nie
w skali miesi¹ca, lecz rocznych
rozliczeñ (PIT) zawieraj¹cych
wszystkie faktyczne dochody?
Refleksje pozostawiam Czytelni-
kom. Pragnê powtórzyæ, i¿ tak¿e
na sesji Rady Miasta Sto³eczne-
go Warszawy (17.03.2005) nie
stawiano tej problematyki, a za-
tem poœpiech przy pracach rady
dzielnicy wydaje siê nieuzasad-
niony .

PS. Korzystaj¹c z okazji dodam
tytu³em sprostowania, i¿ jestem
cz³onkiem SLD a nie SDPL jak po-
dano w poprzednim numerze
NGP.                   Z powa¿aniem,

Radny Andrzej Opolski

Dzielnica Bia³o³êka m.st. Warszawy zaprasza

na  „Targi Pracy Bia³o³êka 2005” .
Targi organizowane we wspó³pracy z Urzêdem Pracy m.st. Warsza-
wy i Wojskowym Centrum Aktywizacji Zawodowej Ministerstwa Obro-
ny Narodowej odbêd¹ siê w  hali sportowej Bia³o³êckiego Oœrodka
Sportu przy ul. Strumykowej 21 w dniu 14 kwietnia 2005 roku, w
godz. 10.00-15.00. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: Wydzia³
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka - tel. 51 03
165 i  Klub Pracy - tel. 811 62 64.
W programie targów: prezentacja krajowych i zagranicznych ofert
zatrudnienia i szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
konsultacje na temat europejskiego rynku pracy, informacje na te-
mat sposobów poszukiwania zatrudnienia w ramach us³ugi EURES,
prezentacja warszawskich klubów pracy.

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne

� Parapety
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WESELA

PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

 679-36-30
0603-956-654

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL
ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

 (wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788

Wspólnota mieszkaniowa, po-
wierzaj¹c zarz¹d w rêce specja-
listów obdarza ich du¿ym kredy-
tem zaufania. Z definicji, g³ów-
nym zadaniem zarz¹dcy jest
utrzymanie nieruchomoœci w sta-
nie nie pogorszonym, na pozio-
mie zapewniaj¹cym bezpieczeñ-
stwo ludzi i mienia zgodnie z jej
przeznaczeniem. Czyli w prakty-
ce oznacza to, ¿e to w³aœnie za-
rz¹dca odpowiada za utrzymanie
wartoœci nieruchomoœci powie-
rzonej w zarz¹d, która jest nie-
jednokrotnie dorobkiem ca³ego
¿ycia cz³onków wspólnoty.

Ustawa o w³asnoœci lokali zo-
bowi¹zuje zarz¹dcê do organiza-
cji jednego zebrania w roku. Czy
jedno spotkanie w roku pozwala
na w³aœciw¹ kontrolê pracy za-
rz¹dcy? Oczywiœcie nie. Jak za-
tem sprawnie sprawowaæ nadzór
w³aœcicielski nad zarz¹dc¹? Naj-
lepiej, jeœli w tym celu zostanie
powo³ane spoœród w³aœcicieli od-
powiednie kilkuosobowe cia³o
nadzorcze. Poniewa¿ ustawa o
w³asnoœci lokali nie reguluje tego
typu nadzoru - organ taki musi
posiadaæ odpowiednie umoco-
wanie w przepisach wewnêtrz-
nych wspólnoty. Najskuteczniej-

Zaufanie i kontrola
sz¹ metod¹ umocowania praw-
nego w³aœcicieli kontroluj¹cych
pracê zarz¹dcy jest opracowanie
statutu wspólnoty opisuj¹cego
uprawnienia takiego cia³a.

Statut jest tak¿e dokumentem,
w którym mo¿na regulowaæ inne
wa¿ne dla dzia³alnoœci wspólno-
ty sprawy - bardzo czêsto w³a-
œciciele szczegó³owo reguluj¹ w
nim np. sprawy zwi¹zane z win-
dykacj¹ wobec d³u¿ników. Ze
swojego doœwiadczenia mo¿emy
stwierdziæ, ¿e nieocenionym za-
pisem statutowym jest zgoda
w³aœcicieli na uznanie wys³ane-
go listem poleconym wezwania
do zap³aty za dorêczony. Unie-
mo¿liwia to uporczywym d³u¿ni-
kom unikania odbierania “niewy-
godnych listów”.

Statut, aby byæ dokumentem
obowi¹zuj¹cym wszystkich w³a-
œcicieli, musi zostaæ wprowadzo-
ny uchwa³¹ wspólnoty. Formê
odpowiedniej uchwa³y powinno
tak¿e przybraæ powo³anie w³aœci-
cieli do organu nadzorczego. W
praktyce organy nadzorcze
wspólnoty nazywaj¹ siê “radami
mieszkañców” lub “komisjami re-
wizyjnymi”. Praca w “radzie
mieszkañców”, chocia¿ trudna i
wymagaj¹ca du¿ego zaanga¿o-
wania, jest zwykle wykonywana
spo³ecznie.

We wspólnocie Zielone Zaci-
sze I funkcjonuje obecnie piêcio-
osobowa Komisja Rewizyjna,
która prê¿nie dzia³a w oparciu o
przyjêty w ubieg³ym roku statut.
Polecamy innym wspólnotom
tak¹ formê sprawowania nadzo-
ru w³aœcicielskiego.

Krzysztof Paku³a

(licencja zarz¹dcy nr 6165)
Metropolitan Address sp.z o.o.
kpakula@metropolitan.pl

O tej sprawie pisaliœmy wielo-
krotnie. Wysoce bulwersuj¹cy
spór o miedzê pomiêdzy  bia³o-
³êckim radnym PiS, Stefanem So-
snowskim a s¹siadami, którzy s¹
równoczeœnie rodzin¹ jego ¿ony,
wci¹¿ trwa. Buduj¹c dom na swo-
jej dzia³ce radny pozbawi³ s¹sia-
dów u¿ytkowanej od ponad sie-
demdziesiêciu lat drogi dojazdo-
wej, pozostawiaj¹c dojazd 2,5-
metrow¹ œcie¿k¹ skrêcaj¹c¹ pod
k¹tem 90 st. Powo³uj¹c siê na
prawo w³asnoœci gruntu zanego-
wa³ prawo s¹siadów - samoist-
nych posiadaczy gruntu przy K¹-
tach Grodziskich 97a - do zgod-
nej z prawem budowlanym ³¹cz-
noœci ich dzia³ki z drog¹ publicz-
n¹.

W¹sk¹ œcie¿k¹ nie s¹ w stanie
dotrzeæ na posesjê samochody
wywo¿¹ce œmieci czy szambo. Z
pewnoœci¹ nie zmieœci siê tutaj
wóz stra¿y po¿arnej czy ambu-
lans. Dwa tygodnie temu spraw-
dzali to na miejscu przedstawicie-
le MPO i Wydzia³u Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka. Pierwsi stwierdzili, ¿e nie
dysponuj¹ tak d³ugim wê¿em - o
wjeŸdzie beczkowozu nie ma
mowy, drudzy, ¿e nie opró¿niany
dó³ kloaczny stwarza zagro¿enie
dla œrodowiska.

Spór pomiêdzy Stefanem So-
snowskim a mieszkañcami K¹tów
Grodziskich 97a trafi³ do s¹du.
Mimo i¿ postanowienie tego¿ o
przywrócenie posiadania z 14 lip-
ca 2003 by³o jednoznaczne Za-

Kargul, podejdŸ no ...(5)

bezpieczyæ roszczenie Ireny D¹-
browskiej (jedna z posiadaczek
samoistnych dzia³ki s¹siaduj¹cej
z nieruchomoœci¹ Stefana So-
snowskiego - przyp. red.) poprzez
zakazanie prowadzenia prac bu-
dowlanych na dzia³ce 60/2 obr. 4-
16-18 maj¹cych na celu zniszcze-
nie drogi dojazdowej prowadz¹-
cej przez tê dzia³kê do dzia³ki o
nr 59 (...) od strony po³udniowej
obu dzia³ek prace budowlane
trwa³y i droga zosta³a zlikwidowa-
na. W czasie ubieg³orocznej ma-
jowej rozprawy Stefan Sosnowski
przedstawi³ s¹dowi nowe mapy
geodezyjne swojej nieruchomoœci
i dzia³ek z ni¹ s¹siaduj¹cych (ju¿
bez drogi od po³udnia) i stwierdzi³,
¿e drogi od strony po³udniowej ni-
gdy nie by³o! Pragniemy przypo-
mnieæ, ¿e uzyskaliœmy tylko jeden
komentarz Stefana Sosnowskie-
go w tej sprawie z jednoznaczn¹
konkluzj¹ - mieszkañcy K¹tów
Grodziskich 97a maj¹ dojazd do
posesji, gdyby chcieli przesun¹æ
swój parkan mogliby znacz¹co
poszerzyæ drogê. Po tym komen-
tarzu radny odmówi³ dalszych.
Podczas jednej z naszych wizyt
u Ireny D¹browskiej grozi³ nam
teœæ Stefana Sosnowskiego - Jan
D¹browski.

Kolejne rozprawy nie dochodzi-
³y do skutku ju¿ to z powodu cho-
roby radnego, ju¿ to z powodu
choroby jego ¿ony. Powo³ano
nowy sk³ad sêdziowski. Pe³no-
mocnik Ireny D¹browskiej wyst¹-
pi³ do s¹du o zbadanie przez bie-

g³ego ¿ony Stefana Sosnowskie-
go. Dwie ostatnie rozprawy nie
odby³y siê ze wzglêdu na fakt, i¿
by³a ranna w wypadku samocho-
dowym. Tymczasem s¹siedzi wi-
dzieli j¹ w tym samym czasie, w
dobrym zdrowiu, krz¹taj¹c¹ siê w
ogródku.

Przysz³a wiosna, wraz z ni¹
roztopy. Spora gromadka dzieci
Ireny D¹browskiej zostawia buty
w b³ocie wêdruj¹c do szko³y ow¹
nieszczêsn¹ drog¹, o któr¹ toczy
siê spór. O dalszym ci¹gu bêdzie-
my informowaæ Czytelników.

(egu)

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Do redakcji przyszed³ list od
Pani Danuty Stroñskiej z Bródna.
Czytelniczka zwróci³a siê do nas
z proœb¹ o wyjaœnienie, sk¹d bio-
r¹ siê rozbie¿noœci w terminach
œwi¹t Wielkiej Nocy. Oczywiœcie,
pytanie zasadnicze i istotne, a
temat na niejedn¹ ksi¹¿kê. Spró-
bujemy jednak rozjaœniæ zagad-
nienie w kilku zdaniach.

Otó¿ Jezus Chrystus, wedle
Ewangelii umar³ na krzy¿u dnia 14
miesi¹ca Nisan kalendarza he-
brajskiego (¯ydzi do tej pory nim
siê pos³uguj¹). To kalendarz ksiê-
¿ycowo-s³oneczny i ró¿ni siê od
naszego, s³onecznego.

Spraw¹ warunków wyznacza-
nia terminu zaj¹³ siê Sobór Nicej-
ski w 325 roku. Ustali³ on, ¿e od-
t¹d na pami¹tkê zmartwychwsta-
nia Jezusa Koœció³ obchodziæ
bêdzie w niedzielê przypadaj¹c¹
po pierwszej pe³ni ksiê¿yca, za-
raz po przesileniu wiosennym.

 Na prze³omie VII/VIII wieku
przyjêto, ¿e obowi¹zuj¹c¹ dat¹

Ró¿ne terminy Wielkanocy

NOWO OTWARTY

KOMIS MEBLOWY

WSTAW-KUP

SPRZEDAJ

 ZOBACZ

ul. Modliñska 145
tel. 676-60-69

0661-999-913

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Biuro Ubezpieczeñ Maria i Jan ¯y³a
mieszcz¹ce siê na parterze budynku

Urzêdu Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka ul. Modliñska 197

zaprasza do ubezpieczeñ
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych i turystycznych
PZU S.A., TUiR WARTA S.A., HDI Samopomoc S.A. i inne
w poniedzia³ek w godz. 8-18, wtorek-pi¹tek w godz. 8-16

Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia telefoniczne.

Nr tel. 0501-099-140, tel/fax 510-32-17

Jesieni¹ ubieg³ego roku w sto-
³ecznych dzielnicach realizowany
by³ program badawczy  pod nie-
co tajemnicz¹ nazw¹ „Szybka
ocena i reakcja”. Badania doty-
czy³y zachowañ ryzykownych
dzieci i m³odzie¿y w wieku 10 -
19 lat: palenia papierosów, picia
alkoholu, za¿ywania narkotyków
i przypadkowego seksu. Chodzi-
³o o ustalenie zakresu wystêpo-
wania tych zachowañ oraz czyn-
ników, które je generuj¹.  Ankiety
i wywiady oparte o metodologiê
SOR  pos³u¿y³y do zebrania in-
formacji, jak dzieci i m³odzie¿ wy-
korzystuj¹ czas wolny, miêdzy
koñcem lekcji w szkole   a powro-
tem rodziców do domu; wtedy bo-
wiem m³odzi ludzie nara¿eni s¹
na negatywne wp³ywy. Ryzykow-
ne zachowania prowadz¹ do pa-
tologii spo³ecznych, uzale¿nieñ,
przestêpczoœci, przedwczesnego
rodzicielstwa, a tak¿e zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia.

We wszystkich dzielnicach
opracowane zosta³y raporty z
badañ, w których wziê³o udzia³
ponad 1200 losowo wybranych
osób. Podsumowanie nast¹pi³o
na ogólnowarszawskkiej konfe-
rencji 30 marca, z udzia³em dy-
rektorów biur Urzêdu m.st. War-
szawy oraz przedstawicieli urzê-
dów dzielnic  i organizacji poza-
rz¹dowych. Zaprezentowano
dzia³ania, podjête w efekcie prze-
prowadzenia projektu badawcze-
go „Szybka ocena i reakcja” na
Ursynowie, Mokotowie, Rember-
towie, Wilanowie, W³ochach i Bie-
lanach.

Zastêpca dyrektora Biura Poli-
tyki Spo³ecznej Kazimierz Kuber-
ski oceni³, ¿e oferta dzielnic jest
bogata i wydaje siê w³aœciwa, gdy
patrzymy na ni¹ przez pryzmat
w³asnych doœwiadczeñ; trzeba
jednak uwzglêdniæ zmiany, jakie
nastêpuj¹. Zajêcia, finansowane
przez Biuro Edukacji, nie do koñ-
ca odpowiadaj¹ zapotrzebowaniu
m³odzie¿y. Nie maj¹ problemów
m³odzi  ludzie z rodzin dobrze
funkcjonuj¹cych; dla innych ofer-
ta nie do koñca   jest w³aœciwa.
Administracja samorz¹dowa kie-
ruje j¹ g³ównie do odbiorców po-
ni¿ej 15.roku ¿ycia; dla  nieco
starszych oferta jest ubo¿sza, a
„klient” trudniejszy. W tworzeniu
lepszych programów pomo¿e
wspó³praca miêdzy samorz¹dem
a organizacjami pozarz¹dowymi.

„Jest szansa na programy
oparte na rzeczywistych potrze-
bach m³odzie¿y, na strategiê na
poziomie miasta - stwierdzi³ Pa-
we³ Wypych, dyrektor BPS - Mu-
simy dopracowaæ siê wspólnej

Od ryzyka do patologii
metodologii i jednolitych wskaŸ-
ników.” Dyrektor uwa¿a, ¿e ofer-
ta programowa dla m³odych ludzi
w ka¿dej dzielnicy ma odpowia-
daæ na konkretne potrzeby miesz-
kañców (nawet osiedli). Potrzeb-
ne s¹ lokalne instytucje, koordy-
nuj¹ce te dzia³ania w ka¿dej dziel-
nicy. Dialog i rozpoznanie potrzeb
nale¿y prowadziæ ze œrodowi-
skiem m³odzie¿y. Czy jesteœmy w
stanie zrealizowaæ programy
(efektywne, uznane przez m³o-
dzie¿ za ciekawe), na które mia-
sto przeznacza œrodki finansowe?

Dyrektor Biura Edukacji, Maxy-
milian Bylicki, sformu³owa³ kilka
wniosków z debaty: tworz¹c pro-

gramy, musimy byæ zorientowani
na klienta (podejœcie marketingo-
we); warto poprzeæ najlepszych,
a podnieœæ poziom œrednich; nie-
zbêdna jest wymiana informacji i
doœwiadczeñ pomiêdzy ró¿nymi
strukturami, pracuj¹cymi na rzecz
m³odzie¿y; trzeba dopracowaæ
podzia³ ról miêdzy tymi struktura-
mi. O tym, jak najlepiej wykorzy-
staæ pieni¹dze, zadecyduje œro-
dowisko.

Spotkanie za rok i ocenê do-
konañ zaproponowa³a Aurelia
Ostrowska, dyrektor Biura Polity-
ki Zdrowotnej,

O wnioskach z dzielnicowych
raportów dyskutowaæ bêd¹ za-

pewne samorz¹dy lokalne. Ra-
port z badañ „Szybka Ocena i
Reakcja” w Bia³o³êce opracowa³
zespó³: Jerzy Kahlan, Beata Sa-
piejewska i Ma³gorzata Olszew-
ska; na Pradze Pó³noc:prof. dr
hab. Kazimierz Jacek Zab³ocki, dr
Lidia Marsza³ek i ks. dr Tadeusz
B¹k; na Targówku: Karolina Cho-
³uj, Tomasz Kasprzak, Jacek
Krempla, Agnieszka Paw³owska
i Andrzej Piêkoœ.                       K.

Autobusy nocne linii 609 i 613,
wed³ug naszych Czytelników, w 90
proc. przemierzaj¹ tê sam¹ trasê.
Na koñcowym odcinku, przy wy-
jeŸdzie z osiedla Tarchomin, ich
trasy rozdzielaj¹ siê. 609 pokonu-
je jeszcze oko³o 3 kilometry i koñ-
czy trasê na pêtli w Bukowie, zaœ
613 jedzie do Choszczówki. Czy-
telnicy zwracaj¹ równie¿ uwagê,
¿e po Trasie Armii Krajowej i po
Moœcie Grota - Roweckiego od
strony Bielan i ̄ oliborza w kierun-
ku Bia³o³êki nie kursuje ¿adna noc-

Autobus „wieczorow¹ por¹”
na linia. Brakuje nocnego autobu-
su w Bia³o³êce Dworskiej, która
coraz bardziej siê zaludnia i w oko-
licach P³ochociñskiej i Marywil-
skiej.

Mieszkañcy poinformowali nas,
¿e wys³ali pismo do Zarz¹du
Transportu Miejskiego i nie otrzy-
mali ¿adnej odpowiedzi na swoje
sugestie.

O mo¿liwoœæ rozwi¹zania pro-
blemu nocnej komunikacji autobu-
sowej w Bia³o³êce zapytaliœmy

Biuro Rzeczników Prasowych
ZTM. Wed³ug nich w ci¹gu ostat-
niego roku nie wp³ynê³o do ZTM
¿adne pismo w tej kwestii - spra-
wa zosta³a dok³adnie sprawdzona.
W przypadku wp³yniêcia pisma
wdra¿ana jest konkretna procedu-
ra. ZTM informuje w³adze dzielni-
cy o sugestiach mieszkañców i
pyta, czy s¹ one zasadne. Jeœli
dzielnica potwierdza, podejmowa-
ne s¹ próby zmiany tras kursowa-
nia autobusów.

 Jeœli chodzi o linie 609 i 613
ZTM móg³by jedynie zmieniæ tra-
sê któregoœ z owych autobusów
tak, by obs³ugiwa³ Bia³o³êkê Dwor-
sk¹ i P³ochociñsk¹ wraz z Mary-
wilsk¹. To  skutkowa³oby zmniej-
szeniem czêstotliwoœci kursowa-
nia nocnego autobusu - co godzi-
nê, zamiast co pó³ godziny - w kie-
runku du¿o bardziej zamieszka³ej
czêœci Bia³o³êki - osiedla Tarcho-
min. Nie wchodzi w rachubê stwo-
rzenie dodatkowej linii nocnej, bo-
wiem te s¹ deficytowe. Natomiast
co do linii nocnych, ³¹cz¹cych Bia-
³o³êkê z Bielanami, ¯oliborzem,
Wol¹ i Ochot¹ istotnie ¿adna z tras
nie przebiega Tras¹ Armii Krajo-
wej i Mostem Grota. Autobusy kur-
suj¹ Mostem Gdañskim i Œl¹sko-
D¹browskim.

Takie usytuowanie tras zosta³o
poprzedzone analizami i badania-
mi i jest podyktowane wzglêdami
rynkowymi. Nie sposób pokryæ
Warszawy gêst¹ sieci¹ linii noc-
nych, które przynosz¹ przedsiê-
biorstwu straty. Wybierane s¹
optymalne warianty uwzglêdniaj¹-
ce oszczêdnoœæ, co nie oznacza,
¿e mieszkañcy nie maj¹ wp³ywu
na sposób kursowania linii noc-
nych.Korekty s¹ mo¿liwe.    (egu)

zrównania wiosennego bêdzie 21
marca. Tym samym najwczeœniej-
szy mo¿liwy termin Wielkanocy
przypada na 22 marca (najwcze-
œniej dopiero w 2285 roku), a naj-
póŸniejszy na 25 kwietnia (naj-
wczeœniej w 2038 roku - to bêdzie
d³ugi karnawa³...).

W 1582 roku papie¿ Grzegorz
XIII przeprowadzi³ reformê kalen-
darza (st¹d nazwa: kalendarz
gregoriañski), która nie objê³a jed-
nak Koœcio³a Prawos³awnego
(tam obowi¹zuje kalendarz juliañ-
ski, od imienia Juliusza Cezara).
St¹d ró¿nica 13 dni pomiêdzy ka-
lendarzami katolickim i prawo-
s³awnym.

Z logicznych powodów Wielka-
noc nie mo¿e mieæ sta³ej daty,
gdy¿ mog³oby dojœæ do paradok-
su, ¿e Wielki Pi¹tek wypada³by
np. w poniedzia³ek. Dlatego te¿
jest to œwiêto ruchome, od które-
go wyznaczenia zale¿ne s¹ inne
œwiêta, jak np. Zes³anie Ducha
Œwiêtego (w obecnym roku 15
maja).W roku przysz³ym pami¹t-
ka Zmartwychwstania Chrystusa
obchodzona bêdzie 16 kwietnia,
a Popielec 1 marca.

Oczywiœcie, rozumiem, ¿e wy-
jaœnienia s¹ lakoniczne, dlatego
te¿ zwracam siê z proœb¹ do Czy-
telniczki o zapoznanie siê ze Ÿró-
d³ami traktuj¹cymi o tym proble-
mie. Polecam, wierz¹c, ¿e te ar-
cyciekawe zagadnienie bêdzie
iskr¹ do dalszych poszukiwañ ty-
cz¹cych siê intryguj¹cej kwestii
obrz¹dków religii.

Adam Praski
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• Wykonujemy na aparacie nowej ery
Bicom 2000 bezbolesne testy alergicz-
ne na 500 alergenów.
• Po wykonaniu testów przechodzimy
do odczulania.
• Likwidujemy uzale¿nienie nikotyno-
we.
• Leczymy: zespo³y bólowe przy choro-
bach zwyrodnieniowych, choroby serca,
tarczycy, wrzodowe, cukrzyca, bóle miê-
œni, stawów, nerwobóle, katar sienny.

Zapraszamy
Radzymiñska 211 w godz. 12-18

Tel: 678-29-44, 0602-124-276

ALER-MED

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej) tel. 813-29-25
pon.-pt. 11-19, sob. 10-15 www.pyka.pl

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

MEBLOWY
SALON FIRMOWY

CENY FABRYCZNE!

DU¯Y
WYBÓR

600 m2

EKSPOZYCJI

PRODUCENT MEBLI

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
skonsultujemy z laryngologiem
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
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• Odnawianie elewacji
  i posadzek kamiennych.

• Usuwanie i ochrona
   wszelkich  powierzchni
   przed graffiti  w systemie AGS.

• Zabezpieczenia przed ptakami.

• Zabezpieczanie wszelkich powierzchni przed
naklejaniem plakatów, ulotek i dzikich reklam.

• Usuwanie niepo¿¹danych zapachów.

• Us³ugi DDD.
Z.U.W. Remark ul. Winnicka 3

895-05-04, 0501-729-873

www.remark.pl

Trwa remont Œluzy ¯erañ im. Tadeusza
Tillingera, ³¹cz¹cej Kana³ ¯erañski z Wis³¹.
Jest to jedyny tego typu obiekt w Polsce.
Jako czêœæ tzw. Hydrowêz³a Warszawskie-
go, utrzymuje ona w równowadze ró¿nice
poziomów wody w kanale i w rzece. Gdyby
nie by³o œluzy, ca³y Kana³ ¯erañski, a na-
wet Zalew Zegrzyñski sp³yn¹³by do Wis³y.

Pomys³odawc¹ œluzy i Kana³u ̄ erañskie-
go oraz ogólnie zagospodarowania zaso-
bów wodnych wokó³ Warszawy by³ in¿ynier
hydrotechnik Tadeusz Tillinger (1879-
1955). By³ on równie¿ autorem projektów
wielu innych przedsiêwziêæ hydrotechnicz-
nych, np. Kana³u Wêglowego, miêdzy Œl¹-
skiem a Ba³tykiem czy tzw. Kana³u Ulgi,
który mia³ zabezpieczyæ Wis³ê przed wy-
p³ycaniem lub przed obni¿aniem dna rzeki
poprzez zmniejszanie prêdkoœci przep³ywu
wody. Kana³ Ulgi czyli “ul¿enia rzece” mia³
zaczynaæ siê u ujœcia Œwidra, a koñczyæ w
okolicach Nowego Dworu.

Pomys³ zbudowania Kana³u ¯erañskie-
go i œluzy zrodzi³ siê jeszcze przed wojn¹.
Realizacja projektu nast¹pi³a w latach 50.
W momencie postawienia w Dêbem zapo-
ry, przegradzaj¹cej wody Narwi w 1962 r. ,
korzystanie z drogi wodnej z Warszawy na
Mazury sta³o siê niemo¿liwe. W 1963 r. uru-
chomiono na ̄ eraniu œluzê, s³u¿¹c¹ wyrów-
nywaniu poziomów wody. Poziom wody w
porcie i w Kanale odpowiada piêtrzeniu
wody w Zalewie Zegrzyñskim. W Wiœle sta-
ny wody wahaj¹ siê w zale¿noœci od natu-
ralnych warunków atmosferycznych, ale z
regu³y s¹ ni¿sze ni¿ w kanale. Oczywiœcie
zdarzaj¹ siê i odwrotne sytuacje, jak to mia-
³o miejsce ostatnio, w drugiej po³owie mar-
ca. Przez kilka dni poziom wody w Wiœle
by³ wy¿szy ni¿ w kanale i wynosi³ 670 cm.

Œluza ¯erañ
Zwykle ró¿nica poziomów wynosi 180 cm
“na korzyœæ” Kana³u ¯erañskiego. Œluza
¯erañ, która podlega Warszawskiemu In-
spektoratowi Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej musi powstrzymaæ napór
wody i umo¿liwiæ ¿eglugê miêdzy Wis³¹ a
Jeziorami Mazurskimi.

W latach 60. i 70. Kana³ ¯erañski i œlu-
za by³y intensywnie eksploatowane, jako
najtañsza droga transportowa. Wykorzysty-
wano tê drogê do transportu piachu i ¿wi-
ru, pobieranego z dna Wis³y, do zak³adów
Faelbet, produkuj¹cych prefabrykaty bu-
dowlane. Na pocz¹tku lat 70. uruchomio-
no du¿e kopalnie ¿wiru nad Narwi¹, w re-
jonie Dzier¿enina oraz w miejscowoœci Gnoj-
no i stamt¹d wod¹ dostarczano do Faelbe-
tu.

W czasie rz¹dów Edwarda Gierka, opo-
wiada kierownik œluzy, Tomasz Skudniew-
ski, t¹ drog¹ sz³y transporty zbo¿a z Gdañ-
ska do elewatorów przy ul. P³ochociñskiej.
Próbowano równie¿ transportowaæ drog¹
wodn¹ wytwory socjalistycznego przemy-
s³u. W latach 80. mia³ miejsce niechlubny
epizod. Na barki za³adowano 80 samocho-
dów marki zastava 1100 P. Mia³y pop³yn¹æ
z Fabryki Samochodów Osobowych na ¯e-
raniu do Gdañska. W drodze zdarzy³ siê
œródl¹dowy sztorm, barki zala³a woda, auta
zatonê³y. Wiêcej ju¿ nie próbowano “sp³a-
wiaæ” samochodów Wisl¹.

Obecnie Kana³ ¯erañski i œluza nie s¹
ju¿ tak czêsto wykorzystywane w transpor-
cie gospodarczym. S³u¿¹ jeszcze do prze-
wozów materia³ów masowych. Przewozi siê
têdy kamieñ, u¿ywany do produkcji tzw.
gabionów, czyli siatek wype³nionych kamie-
niem, stanowi¹cych doskona³y materia³ w
budownictwie wodnym.

Jednak najwiêksze znaczenie Œluza ¯e-
rañ odgrywa w ruchu turystycznym. Œluza
przepuszcza ³odzie i statki p³yn¹ce na Je-
zioro Zegrzyñskie i na Mazury. Kolejna dro-
ga wodna, jaka otwiera siê przed ¿egla-
rzami dziêki Œluzie ¯erañ to droga na Je-
ziora Augustowskie. S¹ projekty, aby uru-
chomiæ drogê wodn¹ na Niemen. Prowadzo-
ne s¹ rozmowy z rz¹dem Bia³orusi, w spra-
wie odbudowy zniszczonych œluz Kana³u Au-
gustowskiego, znajduj¹cych siê na terenie
Bia³orusi. W perspektywie jest te¿ urucho-
mienie drogi wodnej Wschód-Zachód, pro-
wadz¹cej na Ukrainê. Wymaga³oby to

Stomatologia
dla ca³ej rodziny
m³odzi lekarze, stale doskona-
l¹cy sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci.
Stosujemy doskona³e znieczu-
lenia, dla dzieci s¹ to smakowe
¿ele znieczulaj¹ce.

U¿ywamy najnowszych mate-
ria³ów i systemów, m.in. system
nowej generacji do leczenia ka-
na³owego (stosowany m.in. w
Stanach Zjednoczonych)-
umo¿liwiaj¹cy nam leczenie
trudnych przypadków. Czêsto
ratujemy zêby, które inni leka-
rze spisali ju¿ na straty - w na-
szej placówce usuniêcie zêba to
naprawdê ostatecznoœæ.

¯eby zapewniæ naszym pa-
cjentom leczenie na jak najwy¿-
szym œwiatowym poziomie
ostatnio wprowadziliœmy do
praktyki system laserowy do le-
czenia i wybielania zêbów
(szczegó³y na naszej stronie
www.perfektdent.pl)

Z powodzeniem wszczepia-
my implanty w ró¿nych syste-
mach, co daje nam pewn¹ ela-
stycznoœæ w dostosowaniu siê
do mo¿liwoœci finansowych pa-
cjenta.

W dziedzinie protetyki stawia-
my na jakoœæ i funkcjonalnoœæ
uzupe³nieñ, zadowolenie pa-
cjentów jest dla nas najwa¿niej-
sze.

Ortodontycznie lecz¹ siê u
nas z powodzeniem dzieci i do-
roœli.

Z myœl¹ o naszych najm³od-
szych pacjentach stosujemy
system profilaktyki przeciw-
próchniczej. Dzieci leczone s¹
przez panie-ciocie, maj¹ce do-
œwiadczenie z najm³odszymi
pacjentami oraz wiele cierpliwo-
œci, a ¿eby milusiñscy pacjenci
czuli siê zrelaksowani maj¹ mo¿-
liwoœæ obejrzenia swojej ulubio-
nej bajki podczas leczenia. Na
¿yczenie ma³ych  pacjentów za-
k³adamy wype³nienia w ulubio-
nym kolorze dziecka.

O zadowoleniu naszych naj-
m³odszych pacjentów œwiadcz¹
liczne rysunki i laurki, przyno-
szone do gabinetu.

Jeœli jeszcze Pañstwo nie
zdecydowali siê czy i dlaczego
warto nas odwiedziæ, myœlê, ¿e
te kilka zdañ pomo¿e podj¹æ
decyzjê.

Zapraszamy

od poniedzia³ku do soboty:
ul. Odkryta 44

(wejœcie od ul.Œwiatowida
naprzeciw pêtli autobusowej

Nowodwory)
tel. 889-70-80

 889-70-81

dokoñczenie ze str. 1

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”
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udro¿nienia rzeki Bug, po³¹czenia jej z Pry-
peci¹, któr¹ mo¿na by pop³yn¹æ a¿ do Dnie-
pru.

To s¹ oczywiœcie œmia³e plany, które
zwiêkszy³yby znakomicie ruch na Œluzie ̄ e-
rañ. Obecnie œluza otwierana jest prawie
1000 razy w roku. Dok³adnie, jak podaje
kierownik œluzy Tomasz Skudniewski, w
roku 2004 by³o 750 œluzowañ, w 2003 –
730. Jeszcze 20 lat temu, w latach 1986,
1987 by³o 3200 œluzowañ rocznie. Czym
t³umaczyæ ten spadek turystycznego ruchu
wodnego? Tomasz Skudniewski twierdzi, ¿e
ludzie wol¹ przewieŸæ ³ódkê samochodem
nad Zalew Zegrzyñski i byæ od razu na
“wielkiej wodzie”, ma³o komu chce siê p³y-
n¹æ Wis³¹ i kana³em. A przecie¿ p³yniêcie
Wis³¹ i przeprawa przez œluzê te¿ jest cie-
kawe.

Za³oga ¯erania jest przygotowana do
œluzowania przez ca³¹ dobê ze wzglêdu na
policjê wodn¹ i stra¿ po¿arn¹. Normalne œlu-
zowanie odbywa siê przepisowo od œwitu
do zmroku. Œluzowanie nocne jest mo¿li-
we, po uzgodnieniu z kierownikiem œluzy.

Jeœli na sygnalizatorze œwietlnym pali siê
zielone œwiat³o, jednostka wodna – ³ódŸ czy
statek mo¿e wp³yn¹æ do d³ugiej na 100 m i
szerokiej na 12 m komory œluzy, ograni-
czonej dwoma wrotami. Zamykaj¹ siê wro-
ta, zamykaj¹ siê zasuwy kana³ów obiego-
wych. £ódka jest zamkniêta w komorze.
Operator œluzy idzie na wie¿ê, gdzie znaj-
duje siê sterownia. Zaczyna siê doprowa-

dzanie wody do komory. W momencie wy-
równania siê poziomów, wrota siê otwiera-
j¹, ³ódka mo¿e opuœciæ œluzê, na semafo-
rze pojawia siê znów zielone œwiat³o.

Co 5 lat, jak zapewnia kierownik nad-
zoru wodnego in¿. Miros³aw Lisowski, obo-
wi¹zkowo odwadnia siê komorê œluzy i do-
konuje siê jej przegl¹du. Ostatnio okaza³o
siê, ¿e potrzebny jest wiêkszy remont
uszczelnieñ w œluzie. Co 20 lat  dokonuje
siê wymiany drewnianych uszczelnieñ wrót.
Te obecne pracowa³y oko³o 20 lat i s¹ lek-
ko zu¿yte. Ale i wspó³pracuj¹ce elementy
okuæ betonów równie¿ siê zu¿y³y. Przez lata
woda nadwerê¿y³a betonow¹ konstrukcjê.
Te uszczelnienia nie by³y remontowane od
nowoœci. Zostan¹ wymienione po raz pierw-
szy od momentu wybudowania œluzy, czyli
od 1963 roku.

Komora œluzy zosta³a zamkniêta,
od strony Kana³u ̄ erañskiego zamkniêciem
tzw. szpilkowym, a od strony Wis³y belka-
mi dwuteowymi, tzw. szandorami. G³êbo-
ka na 10 m komora musi byæ odwodniona,
aby mo¿na by³o prowadziæ prace remonto-
we. Remont przed³u¿a siê z powodu nie-
zwykle wysokiej wody w Wiœle w marcu. Za-
koñczenie robót przewidziane jest najpóŸ-
niej na 20 kwietnia, wtedy te¿ zacznie siê
sezon ¿eglugowy. Jedyna droga wodna z
Warszawy na Mazury, odnowiona i wyre-
montowana zostanie otwarta i bêdzie s³u-
¿yæ wodniakom.

Joanna Kiwilszo

Prawid³owe odpowiedzi
na pytania ze strony 6:
1)XVIIIw.; 2)1884rok;
3)„¯aba”.


