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Trwa
¿ó³ty tydzieñ
czyli, ogólnopolska kampania edukacyjna i akcja promocyjnych szczepieñ przeciwko wirusowym zapaleniom w¹troby typu A i typu B
(WZW typu A - „¿ó³taczka pokarmowa” i WZW typu B „¿ó³taczka wszczepienna”).
¯ó³ty tydzieñ organizowany
jest ju¿ po raz dwunasty.
Wszystkie informacje o akcji
mo¿na uzyskaæ za poœrednictwem infolinii „Wszystko o
szczepieniach” - 0801-109509 oraz na stronie internetowej www.zoltytydzien.pl

31 paŸdziernika
Clive Harris
na Pradze
Dla osób potrzebuj¹cych zw³aszcza cierpi¹cych z powodu chorób nowotworowych, bia³aczki, choroby Downa i innych
ciê¿kich schorzeñ - pragn¹cych
skorzystaæ z bezp³atnych pos³ug uzdrowiciela bêd¹ wydawane bilety od poniedzia³ku 20
paŸdziernika w godz. 12-20 w
portierni SBM „Grenadierów” Al.
Stanów Zjednoczonych 40.

Antybiotyki, geosmina
i soko³y
Jesteœmy mocno rozczarowani. Wizje zielonej Bia³o³êki o œwie¿ym powietrzu roztaczane
przez deweloperów sprzedaj¹cych nam mieszkania nijak siê maj¹ do rzeczywistoœci. W Bia³o³êce wci¹¿ coœ œmierdzi - jak nie Czajka to Polfa. Z tego co nam wiadomo Polfa produkuje
antybiotyki. Obawiamy siê czy emisje zwi¹zków chemicznych powstaj¹cych podczas ich
produkcji nie mog¹ powodowaæ uodpornienia siê na te leki.
Oto typowy telefon od naszych
Czytelników, mieszkañców Bia³o³êki. Niedawno informowaliœmy o
planowanych przedsiêwziêciach
MPWiK maj¹cych na celu zmniejszenie uci¹¿liwoœci oczyszczalni
Czajka. Czym jest spowodowany nieprzyjemny - dla niektórych
- zapach œwie¿o rozkopanej ziemi dochodz¹cy z Polfy Tarchomin
S.A.? Czy mo¿na siê uodporniæ
na antybiotyki, jeœli mieszka siê
w pobli¿u siedziby producenta

tego typu leków? Te pytania postawiliœmy pracownikom biura
zarz¹du firmy.
180 lat temu w podwarszawskiej wsi Tarchomin wybudowano Fabrykê P³odów Chemicznych. W 1907 roku zaczêto tu
produkowaæ preparaty farmaceutyczne. Na owe czasy by³a to jedna z nowoczeœniejszych fabryk
farmaceutycznych w Europie pierwsze preparaty insuliny uzyskano jeszcze przed II wojn¹

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

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

œwiatow¹, w latach 30. produkowano tutaj 220 ró¿nych farmaceutyków, co plasowa³o fabrykê
na pierwszym miejscu w kraju
wœród producentów leków. Zak³ad szybko wydŸwign¹³ siê z
ogromnych zniszczeñ po II wojnie œwiatowej i ju¿ w 1948 roku
wyprodukowano pierwsze gramy
penicyliny, a w 1953 - jako jedna
z pierwszych na œwiecie - fabryka rozpoczê³a produkcjê insuliny.
Dziœ Polfa Tarchomin S.A.
(spó³ka Skarbu Pañstwa) jest najwiêkszym w kraju producentem
antybiotyków. Oferta Polfy obejmuje równie¿ leki psychotropowe, preparaty dermatologiczne,
insulinê, leki onkologiczne i weterynaryjne.
Specyfik¹ firmy jest w³asna
produkcja sk³adników do czêœci
powstaj¹cych tu leków, która odbywa siê na drodze biosyntezy i
syntez chemicznych. Z tej racji firdokoñczenie na str. 2
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IMPLANTY niemieckiej firmy TIOLOX - cena promocyjna

szczepienia przeciw grypie

50% zni¿ki na usuwanie kamienia
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Zarz¹d Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
zaprasza mieszkañców na koncerty
w koœciele p.w. Chrystusa Króla
ul. Tykociñska 27/35

18 paŸdziernika o godz. 19
koncert dedykowany
Janowi Paw³owi II
w 25-lecie Pontyfikatu
Wyst¹pi¹:
Urszula Krygier (alt) i Piotr Wilczyñski (organy, klawesyn).
W programie utwory miêdzy innymi Jana Sebastiana Bacha,
Antonio Solera, Josepha G. Rheinbergera,
Stanis³awa Moniuszki.

25 paŸdziernika o godz. 19
Wyst¹pi¹:
Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce) i Andrzej Wróbel (wiolonczela)
W programie utwory Luigi Boccherini, Wilhelma Ernsta,
Józefa Haydna, Francesco Geminiani, Karola Lipiñskiego,
Gra¿yny Bacewicz, Jerzego Fryderyka Haendla.

Gabinet przyjazny rodzinie

SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Nasz gabinet mieœci siê na Tarchominie przy ulicy Odkrytej 44 –
wejœcie od ulicy Œwiatowida naprzeciw pêtli autobusowej NOWODWORY.
Lekarze pracuj¹cy w gabinecie
stale doskonal¹ swoj¹ wiedzê i
umiejêtnoœci na specjalistycznych
kursach i sympozjach, zale¿y
nam bowiem na zapewnieniu pacjentom najlepszych metod leczenia oraz najnowoczeœniejszych
materia³ów.
Naszym pacjentom oferujemy
BEZBOLESNE, kompleksowe

Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

Oddzia³ ocalony?
Chyba tak, aczkolwiek nie wiadomo na pewno, na jak d³ugo. 6
paŸdziernika Komisja Zdrowia
Rady Warszawy odwiedzi³a Szpital Praski. W zasadzie nie by³o w
tym nic szczególnego, gdy¿ – jak
od razu zaznaczy³a jej przewodnicz¹ca, Danuta Dykowska
(SLD) - komisja odwiedza
wszystkie szpitale, dla których organem za³o¿ycielskim jest miasto. Dyrektor Andrzej Koronkiewicz przedstawi³ zebranym te
fakty, które Czytelnicy NGP znaj¹, jako ¿e pisaliœmy o tym wielokrotnie. Przypomnimy wiêc tylko
w skrócie. Sytuacja ca³ego szpitala jest z³a i pogarsza siê w tempie 1,5 mln z³ kwartalnie. W dniu
spotkania komisji zad³u¿enie siêgnê³o ponad 19,7 mln z³. NajgroŸniejszym tego elementem
jest niebezpieczeñstwo wstrzymania dostaw leków i materia³ów
opatrunkowych, za które szpital
winien jest ju¿ ponad 5 mln.Gdyby wobec szpitala zastosowaæ prawo upad³oœciowe, nie
powinien istnieæ – stwierdzi³ dyr.
Koronkiewicz.
Dramatycznie zaczyna wygl¹daæ sprawa diagnostyki laboratoryjnej. Przypomnijmy: by³a dyrektor szpitala jeszcze w ubieg³ym
roku zlikwidowa³a laboratorium
szpitalne, przekazuj¹c prywatnej
firmie Analco wy³¹cznoœæ na

wszystkie tego rodzaju badania.
W szpitalu rocznie leczy siê ok.
30 tys. pacjentów, wykonuje siê
ponad 6 tys. operacji. Jakoœæ
us³ug, œwiadczonych przez tê firmê, od pocz¹tku budzi³a zastrze¿enia ordynatorów, zw³aszcza
oddzia³ów zabiegowych, gdzie
wynik badania mo¿e decydowaæ
o losie pacjenta. Umowa z firm¹
by³a jednak tak podpisana, ¿e
trudno by³o siê z niej wycofaæ, co
niemal¿e od pocz¹tku swej pracy w szpitalu próbowa³ zrobiæ
nowy dyrektor, Andrzej Koronkiewicz. Teraz na rozwi¹zanie umo-

Praska rada nabiera tempa

wymiana
butli str.
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W szczególny sposób dbamy
o najm³odszych - szeroki zakres
dokoñczenie na str. 8

STUDIO FOTOGRAFII
CYFROWEJ

dokoñczenie na str. 3

Po blisko trzymiesiêcznej przerwie po raz kolejny na X sesji zebra³a siê Rada Dzielnicy Praga
Pó³noc. Odrabiaj¹c wakacyjne
zaleg³oœci kolejne posiedzenia
rady odbêd¹ siê 17 paŸdziernika
i 4 listopada.
Na X sesji po raz pierwszy
oprócz standardowych punktów
jak kolejna korekta bud¿etu czy
zmiany w komisjach pojawi³y siê
punkty merytoryczne.

leczenie, posiadamy na miejscu
aparat rtg.

Rada przeœlizgnê³a siê nad
dwoma kolejnymi projektami statutów tym razem autorstwa prezydenta Kaczyñskiego i klubu
radnych SLD nie wyra¿aj¹c o ¿adnym z nich opinii. Przy korekcie
bud¿etu odrzucono 17 poprawek
zg³oszonych przez radnego Jana
Kisiela z SLD. Radni SLD proponowali przesuniêcia wydatków z
dzia³ów administracyjnych na wynagrodzenia nauczycieli w szko³ach podstawowych i gimnazjach,
zakupy energii w SP i zwiêkszenie wydatków na dowo¿enie dzieci niepe³nosprawnych do szkó³.

Propozycje te rz¹dz¹ca koalicja
odrzuci³a, zmniejszaj¹c dzielnicowy za³¹cznik do bud¿etu miasta
o trzy miliony do poziomu 113,5
mln z³otych.
Pozytywnie zaopiniowano przy sprzeciwie radnych SLD dwa projekty uchwa³ Rady Miasta, które okreœlaj¹ nowe kierunki polityki oœwiatowej w Warszawie oraz nowy system obs³ugi finansów oœwiatowych. Wynika z
nich jednoznacznie, i¿ dyrektorzy
placówek oœwiatowych posiadaj¹cy do tej pory samodzielnoœæ
dokoñczenie na str. 3

• œluby, chrzty, komunie
• portrety dzieci, sesje zdjêciowe
• reprodukcje, zdjêcia techniczne
• zdjêcia do dokumentów w 3 minuty
• mo¿liwoœæ wynajmu studia
Warszawa, ul. Jagielloñska 3, tel. 818 99 50

Zbieramy baterie
Nasza redakcja te¿ w³¹czy³a siê do organizowanej przez AG-Complex z ul. Marywilskiej akcji zbierania zu¿ytych baterii. Zamiast wyrzuciæ do œmieci, przynieœ do redakcji - stoi tu specjalny pojemnik.
Ka¿dy z nas mo¿e mieæ swój udzia³
w dbaniu o œrodowisko!
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Ulica œwiêtego Wincentego
Zbli¿a siê 1 listopada, dzieñ
Wszystkich Œwiêtych. Jak co
roku, ju¿ od ponad wieku, ulica
maj¹ca za patrona Œwiêtego
Wincentego a Paulo wype³ni siê
faluj¹cym t³umem odwiedzaj¹cych groby swych bliskich, stosami sprzedawanych kwiatów i zniczy, dŸwiêkiem klaksonów samochodów chc¹cych zaparkowaæ
najbli¿ej jak siê tylko da. Wszystko to za spraw¹ istniej¹cego od
1884 roku Cmentarza Bródnowskiego (czy te¿ Bródzieñskiego,
gdy¿ u¿ywania takiej nazwy nakazuje tradycja).
Za³o¿enie cmentarza by³o wynikiem poszukiwañ przeprowadzanych przez w³adze koœcielne
i miejskie, a maj¹cych na celu
rozwi¹zanie narastaj¹cego wówczas problemu braku nowych
miejsc grzebalnych dla mieszkañców Warszawy. Zamiarem
odpowiedzialnych za to osób by³o
znalezienie obszaru pod nekropoliê dostatecznie du¿¹, aby
mog³a s³u¿yæ miastu przez d³ugie lata. I faktycznie tak siê sta³o. Zdecydowano siê na zakupienie terenów wsi i folwarku Bródno, których dysponentem by³
warszawski Szpital Œwiêtego
Ducha, a po³o¿onych pomiêdzy
zabudowaniami Nowego Bródna
i Targówka. Warto doceniæ perspektywiczne myœlenie ówczesnych w³odarzy, gdy¿ kolejn¹

pochodzi³ z rozebranej neogotyckiej kaplicy-mauzoleum rodziny
PrzeŸdzieckich, która sta³a obok
koœcio³a na Koszykach w centrum miasta przy ul. Emilii Plater.
Pierwotnie Cmentarz Bródnowski zajmowa³ obszar oko³o 65
hektarów. W drodze kolejnych
powiêkszeñ jeszcze przed wojn¹
osi¹gn¹³ prawie 114 hektarów.
G³ówna brama umieszczona zosta³a od strony ulicy Œw. Wincentego, która to arteria rozpoczê³a
sw¹ miejsk¹ “karierê” razem z
za³o¿eniem nekropolii. Jednak¿e
wspó³czesnej ulicy mo¿emy przypisaæ tradycjê jeszcze œredniowiecznego traktu, który prowadzi³
z rejonu Pragi do Serocka i Pu³tuska. Nie pokrywa³ siê on dok³adnie z lini¹ obecnej ul. Œw.
Wincentego, lecz przebiega³ te¿
w tym rejonie i prowadzi³ równie¿
na pó³noc. Sama ulica zyska³a
oficjalny status miejskiej arterii po
przy³¹czeniu Bródna i Targówka
do Warszawy, co nast¹pi³o w roku
1916.
S¹siedztwo cmentarza mia³o i
ma silny wp³yw na charakter ulicy. Istniej¹ tu liczne zak³ady kamieniarskie (choæ niegdyœ by³o
ich jeszcze wiêcej), z których kilka za³o¿onych zosta³o jeszcze w
okresie miêdzywojennym. Te rodzinne firmy prowadzone s¹ ju¿
przez kolejne pokolenia bródnowskich kamieniarzy. Równie¿

wych na Bródnie i Targówku, ulica sta³a siê jedn¹ z g³ównych
dróg ³¹cz¹cych je z centrum miasta. Bruk uliczny zalano asfaltem,
zlikwidowano liniê tramwajow¹,
któr¹ zast¹pi³y jad¹ce dalej na
Bródno lub skrêcaj¹ce na Targówek autobusy. Z przedwojennej
zabudowy dotrwa³o kilka kamienic pochodz¹cych z okresu prosperity budowlanej w latach 30.
XX w., które stoj¹ na odcinku pomiêdzy ulicami Smoleñsk¹ a Ko³ow¹. Zniknê³y za to drewniane
domy, które dominowa³y w krajobrazie ulicy. Szczególnie wyró¿nia³ siê potê¿ny drewniak na rogu
ulic Œw. Wincentego i Obwodowej. Mia³ a¿ dwa piêtra, a naro¿e
wieñczy³ he³m z umieszczon¹ w
nim figur¹ Matki Boskiej. Niestety, dom ten, choæ niezwykle ciekawy w formie i to w skali ca³ej
Warszawy, rozebrano (patrz zdjêcie). Do dziœ dotrwa³ za to dom
na samym pocz¹tku ulicy, tu¿
przy bramie dawnego Cmentarza

niany dom jest ju¿ ostatnim tej
skali obiektem w mieœcie - miejskim domem robotniczym sprzed
stu lat. Jego utrata by³aby niepowetowan¹ strat¹ nie tylko dla Pragi, ale i ca³ego miasta, bowiem
stanowi on ostatni z tej klasy reliktów dokumentuj¹cych rozwój
stolicy przed 100 laty.
Po drugiej stronie ulicy miejsca
nowej stacji benzynowej ust¹pi³y zabudowania jeszcze przedwojennej piekarni. W latach 30.
XX w. dzia³a³a tu piekarnia
“Wspó³czesna”. Zak³ad przez kilkadziesi¹t lat dostarcza³ pieczywo, a¿ przed kilku laty go zamkniêto i przed rokiem rozebrano.
Warto te¿ przypomnieæ, i¿ przy
ul. Œw. Wincentego znajduj¹ siê
miejsca pamiêci narodowej. Tablice przy zbiegu z ul. Oszmiañsk¹ oraz na fasadzie domu nr
44A upamiêtniaj¹ Polaków rozstrzelanych w pierwszym dniu
Powstania Warszawskiego.

GEODETA α & Ω
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.

URZ¥D DZIELNICY WARSZAWA TARGÓWEK
DZIELNICOWE CENTRUM KRYZYSOWE

udziela bezp³atnej
specjalistycznej pomocy dla osób
z problemem alkoholowym, narkotykowym
i ich rodzin
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Chodecka 2, tel. 675 33 89 w godz. 16-19 pon.-pt.
Punkt konsultacyjny dla osób
uzale¿nionych od narkotyków i ich rodzin
Echa Leœne 2 (parafia Œw. Marii Magdaleny)
pon. wt. œr. w godz. 15-18, czw.-pt. w godz. 9-12
Zespó³ ds. przemocy w rodzinie
Stojanowska 12/14, tel. 678-73-83, pon.-pt. w godz. 16-19
(dy¿ur prawnika)
Grupa wsparcia dla osób wspó³uzale¿nionych
od alkoholu i ofiar przemocy
Rejon Bródna - Chodecka 2 œroda w godz. 16-19
konsultacje indywidualne czwartek 16-19
Rejon Targówka i Zacisza ul. Stojanowska 12/14 œroda 16-19
konsultacje indywidualne czwartek w godz. 16-19
Grupa wsparcia dla sprawców przemocy
Chodecka 3/5 (œwietlica Komisariatu Policji),
œroda godz. 17.30-20.00
konsultacje indywidualne œroda godz. 16.30-17.30

MATERACE
(tak¿e na wymiar)
W ostatnich latach wiele dzia³o siê na obu krañcach ulicy. Na
jej pocz¹tku powsta³o nowe rondo, a na koñcu zmienia swój bieg,
aby proœciutko poprowadziæ w
kierunku nowych centrów handlowych. Ruch na ulicy bêdzie siê
zwiêksza³ i prawdopodobnie za
jakiœ czas bêdzie trzeba pomyœleæ o poszerzeniu jezdni.
Micha³ Pilich

û
û
û
û
û

do nabycia równie¿

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki owy
poduszki n alon
s
ko³dry

û

¯ydowskiego. Powsta³ on jako
jednopiêtrowy dom robotniczy
podobno w 1908 roku (patrz zdjêcie). W latach 80. XX w. powsta³
projekt jego renowacji, która mia³a siê odbyæ w powi¹zaniu z odnowieniem ¿ydowskiej nekropolii z 1780 r. Jednak¿e ani na dokoñczenie remontu cmentarza,
ani na renowacjê domu nie doczekaliœmy siê do tej pory. Drew-

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

XERO
ul. Okrzei 23
tel. 670-15-56
♦ A5 – A0 zoom
♦ skanowanie do pliku
♦ plotowanie
♦ kolor od A4 do A0
♦ kserodruk 5 kolorów
♦ oprawy ró¿ne
♦ laminowanie
pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.

Antybiotyki, geosmina
dokoñczenie ze str. 1

du¿¹ nekropoliê dla Warszawy
za³o¿ono dopiero prawie wiek
póŸniej – Cmentarz Komunalny
na Wólce Wêglowej. Du¿¹ rolê
odegra³ tu prezydent miasta gen.
Sokrates Starynkiewicz, który
choæ by³ Rosjaninem, czyli przedstawicielem zaborcy, to cieszy³
siê powszechnym szacunkiem
warszawiaków za swoj¹ ofiarn¹
pracê dla miasta (m.in. wywalczenie dla Warszawy budowy
wodoci¹gów, gdy nie mia³ ich
jeszcze sto³eczny Petersburg).
Dla nowego cmentarza przekaza³ on deski z rusztowañ remontowanej w 1887 r. Kolumny Zygmunta. Z nich powsta³ zachowany do dziœ drewniany koœció³ek
p.w. Œw. Wincentego, bêd¹cy
cennym zabytkiem epoki. Ma³a
œwi¹tynia zosta³a odci¹¿ona z
chwil¹ konsekracji w 1960 r. nowego, murowanego koœcio³a p.w.
MB Czêstochowskiej. Materia³
u¿yty do jego budowy czêœciowo

od prawie 120 lat ulic¹ zd¹¿aj¹
niezmiennie kondukty pogrzebowe, niegdyœ piesze, dziœ zmotoryzowane. Dawniej do lokalnej
tradycji nale¿a³y stypy w lokalu o
nazwie “Krañcowa”, popularnie
przezywanym “Barem pod Trupkiem”. Znajdowa³ siê on w drewniaku stoj¹cym naprzeciw g³ównej bramy cmentarnej. Nazwy lokalu, dzia³aj¹cego do 1967 r., w
sposób mniej lub bardziej bezpoœredni odnosi³y siê do s¹siedztwa
cmentarza, choæ swój kraniec
mia³a te¿ tu linia tramwaju miejskiego, doprowadzona w 1933
roku. Dawna pêtlica, miejsce
gdzie zawraca³ tramwaj, zosta³a
w zesz³ym roku zabudowana estetycznymi pawilonami handlowymi. Równie¿ przy samej bramie cmentarza ucywilizowano
handel poprzez wystawienie podobnych obiektów.
Od lat 70. ubieg³ego stulecia,
po budowie osiedli mieszkanio-

ma zosta³a zakwalifikowana do
kategorii zak³adów o zwiêkszonym ryzyku zagro¿enia awari¹.
Zmienia³a siê nazwa firmy - od
Fabryki P³odów Chemicznych
poprzez Przemys³owo-Handlowe
Zak³ady Chemiczne Ludwik
Spiess i Syn Spó³ka Akcyjna, a¿
po dzisiejsz¹ Polfê Tarchomin
S.A. I choæ nie zmieni³ siê adres
firmy, to ca³kowicie zmieni³y siê
warunki jej funkcjonowania. Wieœ
Tarchomin zosta³a wch³oniêta
przez stolicê, a do Polfy zbli¿y³y
siê osiedla mieszkaniowe. Pojawi³y siê wiêc zupe³nie nowe problemy zwi¹zane z ograniczeniem
uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i
œrodowiska. - Nigdy nie ukrywaliœmy, ¿e nasza produkcja mo¿e
byæ uci¹¿liwa dla mieszkañców,
ale robimy wszystko, by te uci¹¿liwoœci ograniczyæ do minimum.
Odbywa siê to ogromnym nak³adem œrodków na modernizacjê i
wprowadzanie najnowoczeœniejszych technologii. Inwestujemy w
nowoczesn¹ technikê i najnowsze technologie, bowiem produkcja bezpieczna dla œrodowiska
jest wpisana w misjê firmy - mówi
Andrzej Dalewski, dyrektor Biura Zarz¹du Polfy. - Prowadzimy
szerokie dzia³ania prewencyjne i

sta³y monitoring zagro¿eñ na wypadek awarii chemicznej, tak by
likwidowaæ je w zarodku. Utrzymujemy w³asn¹ zawodow¹ S³u¿bê Ochrony Przeciwpo¿arowej i
Chemicznej, wspó³pracuj¹c¹ z
Miejsk¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Choæ
jest to bardzo kosztowne op³aca
siê. Od ponad dwudziestu lat nie
by³o w Polfie powa¿niejszej awarii. Na wszelkie sygna³y o zagro¿eniu reagujemy natychmiast mówi bryg. Zbigniew £uczak, kieruj¹cy SOPiCh. - Wywi¹zujemy
siê sumiennie ze wszystkich obowi¹zków, które nak³ada na nas
ustawa o ochronie œrodowiska.
Mamy w pe³ni uregulowany stan
formalno-prawny. Poza tym jesteœmy w koñcowej fazie opracowywania wniosku o pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze
wszystkich elementów œrodowiska. Ten nowy rodzaj koncesji
transponowano do nas z prawa
UE. W pozwoleniu zintegrowanym znajd¹ siê m.in. takie tematy jak sposoby ochrony przed zagro¿eniami, kontrola poziomu
emisji zwi¹zków chemicznych,
w³aœciwa gospodarka odpadami,
stosowanie siê do norm ha³asu,
pozwolenia wodno-prawne na
wody oligoceñskie, wodê miejsk¹, zrzut œcieków do oczyszczal-

ni Czajka - dodaje El¿bieta Górska-Horczyczak, g³ówny specjalista ds. ochrony œrodowiska.
Zgodnie z zapisami Protoko³u
Montrealskiego wyeliminowano
freony stosowane w procesie
produkcyjnym i w produktach firmy - aerozole dermatologiczne,
zast¹piono je propelentem, który jest przyjazny dla warstwy ozonowej ziemi. Program wdro¿ono
w latach 1998-99 przy wspó³finansowaniu Banku Œwiatowego.
- Mamy œwiadomoœæ, ¿e najbardziej odczuwaln¹ uci¹¿liwoœci¹ Polfy Tarchomin S.A. jest
emisja zapachów. Po d³ugich badaniach uda³o nam siê wyodrêbniæ dwa zwi¹zki odpowiedzialne
za zapach - jak to pani powiedzia³a - œwie¿o rozkopanej ziemi. S¹
to metyloizoborneol i geosmina zwi¹zki chemiczne zupe³nie niegroŸne dla zdrowia wystêpuj¹ce
w torfie, w procesie fermentacyjnym podczas produkcji piwa, w
zbiornikach wodnych, w których
dosz³o do zakwitu sinic - informuje El¿bieta Górska-Horczyczak.
Wyodrêbnienie tych zwi¹zków
nie by³o ³atwe, choæ ich zapach
jest tak dotkliwy. W strumieniu 4050 tys. m szeœæ. sterylnego powietrza, które wraca do atmosfery po spe³nieniu swej funkcji w

procesie produkcyjnym antybiotyków, znajduj¹ siê mikrogramy
metyloizoborneolu i geosminy.
Ju¿ tak niewielka ich iloœæ wystarcza, by zapach by³ bardzo intensywny. S¹ s³abo rozpuszczalne
w wodzie i wystêpuj¹c w powietrzu w tak ma³ej iloœci s¹ trudne
do wychwycenia. Zidentyfikowanie odpowiedzialnoœci tych
zwi¹zków za powstawanie zapachu jest prekursorskim na skalê
œwiatow¹ dzie³em wspó³pracuj¹cego z Polf¹ Tarchomin S.A.
Zak³adu Chemii Œrodowiska Narodowej Fundacji Ochrony Œrodowiska i rych³o doczeka siê naukowej publikacji. Polfa w ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat zintensyfikowa³a prace nad ograniczeniem emisji tzw. substancji z³owonnych - wyeliminowano jedno
z dwóch g³ównych Ÿróde³ poprzez hermetyzacjê zbiorników
œciekowych i zainstalowanie biofiltra na ich odpowietrzaniach.
Powietrze emitowane do atmosfery, uczestnicz¹ce w procesie
biosyntezy antybiotyków, jest
czyszczone przez najnowoczeœniejszy i bardzo kosztowny ozonator - nawet on nie jest w stanie
uporaæ siê z metyloizoborneolem
i geosmin¹. Dodatkowo zainstalowano pó³ roku temu kurtynê
wodn¹ p³uczkê, ale i ona nie jest

nowa gazeta praska

PRACOWNIA JUBILERSKA
Marek Winiarek
ul. Jagielloñska 1, tel. 818-00-83
Oferujemy
v sprzeda¿ bi¿uterii
v us³ugi jubilerskie z materia³ów powierzonych
i w³asnych
v naprawa bi¿uterii z³otej
v wyrób i sprzeda¿ obr¹czek œlubnych
Zapraszamy 10-18, soboty 10-13

Wielka woda - spektakl o Agnieszce Osieckiej
23 paŸdziernika godz. 19 – premiera
„Wielka woda” to muzyczny spektakl poœwiêcony Agnieszce
Osieckiej wg scenariusza, w re¿yserii i z choreografi¹
Jana Szurmieja. Bohaterowie spektaklu œpiewaj¹c swoje historie
przemierzaj¹ trzy symboliczne przestrzenie. Wychodz¹c z „Wody
¿ycia”, w asyœcie Mistrza Ceremonii wêdruj¹ przez
„Ziemiê niczyj¹” zwan¹ równie¿ „Poczekalni¹”, by w koñcu
znikn¹æ gdzieœ w „Wodzie niebytu”. W jednym z tych miejsc
„Poczekalni” maj¹ szansê ponownie zobaczyæ i prze¿yæ
najwa¿niejsze i najpiêkniejsze chwile swego ¿ycia.
W tej inscenizacji nie mo¿e oczywiœcie zabrakn¹æ postaci
Agnieszki przedstawionej w trzech ró¿nych okresach swego
twórczego ¿ycia, które najpe³niej ilustruj¹ jej utwory. W spektaklu
us³yszymy 27 piosenek z jej tekstami do muzyki takich
kompozytorów jak Katarzyna Gärtner, Seweryn Krajewski,
Andrzej Zieliñski, Zygmunt Konieczny i Jerzy Satanowski.
Wszystkie sta³y siê znanymi i lubianymi przebojami
(m.in. Wielka woda, Ma³goœka, Niech ¿yje bal, Uciekaj moje serce,
Nie ca³uj mnie pierwsza, Dam¹ byæ),
które na trwale wpisa³y siê w œwiat polskiej muzyki rozrywkowej.

Strony www - grypa
Pora grypy i przeziêbieñ zbli¿a siê nieuchronnie. Jak mówi¹ lekarze do 15 wrzeœnia mieliœmy czas na poddanie siê szczepieniom, by
unikn¹æ przykrych konsekwencji choroby. A choroba jest powa¿na.
Pandemia grypy, tzw. hiszpanki, zabi³a w latach 1918-1919 25 mln
osób - to wiêcej ni¿ iloœæ ofiar I wojny œwiatowej! Azjatycka grypa w
1957 roku zabi³a 1 mln chorych, zaœ grypa Hong-Kong z 1968 roku
700 tys. Tak wiêc nie ma ¿artów. Kompendium wiedzy o grypie oferuje witryna www.grypa.pl. Strony dla pacjentów zawieraj¹ opis choroby, metody leczenia - nie unikniemy wizyty u lekarza, profilaktykê.
Dowiemy siê kto i kiedy powinien siê zaszczepiæ, jak ustrzec siê zara¿enia, jak odró¿niæ grypê od zwyk³ego przeziêbienia. Strony dla lekarzy to m.in. etiologia choroby, budowa i biologia wirusa grypy, diagnostyka i powik³ania pogrypowe. Witryna godna polecenia.
(egu)

Bilety i informacje o spektaklach Teatr RAMPA - ul. Ko³owa 20, tel. 679-89-76, 679-05-35.

Oddzia³ ocalony?
dokoñczenie ze str. 1

nic¹ Lichtenberg, z któr¹ parê lat
temu zosta³a podpisana umowa
o wspó³pracy. Na opracowanie
koncepcji budowy nowego pawilonu jest ju¿ 770 tys. z³.
Zapewne gdyby nie przypomnienie Danuty Dykowskiej – co
z oddzia³em ginekologiczno-po³o¿niczym i noworodków - dyrektor na tym zakoñczy³by przedstawianie dramatycznej sytuacji.
Andrzej Koronkiewicz przypomnia³, ¿e zamiar likwidacji oddzia³u by³ dyskutowany ju¿ parê
lat temu, a decyzjê tak¹ zasta³,
obejmuj¹c stanowisko. Regionalny komitet steruj¹cy j¹ zatwierdzi³, natomiast Rada Spo³eczna Szpitala jednog³oœnie
opowiedzia³a siê przeciw likwidacji oddzia³ów. Przypomnijmy, ¿e
praski radny Rady Warszawy,
Jerzy Œwitalski z³o¿y³ w tej sprawie interpelacjê i przekaza³ na
rêce odpowiedzialnej za s³u¿bê
zdrowia wiceprezydent D. Safjan
3500 podpisów mieszkañców,
protestuj¹cych przeciw planowi
zamkniêcia oddzia³u. Pani wiceprezydent pos³u¿y³a siê wówczas w odpowiedzi nieprawdziwymi danymi, zarówno mówi¹c

i soko³y
w stanie usun¹æ tych silnie wonnych zwi¹zków. Jednak oba te
rozwi¹zania znacz¹co zmniejszy³y intensywnoœæ emitowanych
zapachów. - Nie jest to nasze
ostatnie s³owo w tej kwestii, wci¹¿
poszukujemy skutecznej i ekonomicznie mo¿liwej do zastosowania metody ca³kowitego wyeliminowania uci¹¿liwoœci zapachowych. Rysuje siê ju¿ pewne rozwi¹zanie, ale jest za wczeœnie,
by o tym mówiæ. Problemem jest
fakt, i¿ jako spó³ka Skarbu Pañstwa mamy utrudniony dostêp do
funduszy unijnych. Jeœli chodzi o
produkowany przez nas antybiotyk mieszkañcy mog¹ byæ ca³kowicie spokojni, gdy¿ nie emitujemy go do otoczenia. Nasz
szczep, naturalny drobnoustrój
stosowany do produkcji erytromycyny, nie jest toksyczny. Nie ma
równie¿ mo¿liwoœci uodpornienia
siê na antybiotyki. Proces biosyntezy jest zamkniêty, cz¹steczki
antybiotyków s¹ ciê¿kie, nielotne,
nie istnieje wiêc mo¿liwoœæ ich
wydostania siê z powietrzem.
Gdyby produkcja by³a niebezpieczna pierwsi odczuliby to nasi
pracownicy, a nic takiego nie ma
miejsca. Nie notujemy chorób
zawodowych i uodparniania siê
na erytromycynê - zapewnia Andrzej Dalewski.

W tarchomiñskiej Polfie dba
siê równie¿ o w³aœciwy klimat
akustyczny. Roz³o¿one na trzy
lata (1995-98) inwestycje to
przede wszystkim 360-metrowy
ekran akustyczny, obudowanie
wentylatorów kabinami dŸwiêkoizolacyjnymi, wymiana wentylatorów w skraplaczach na cichobie¿ne. - Ewidentnym i bardzo mi³ym
dowodem na to, ¿e wiele robimy
by chroniæ œrodowisko s¹ dwie
pary pustu³ek, które zamieszka³y na naszej wie¿y ciœnieñ, co
znamienne, pod logo Polfy. Rzadkimi soko³ami opiekuje siê £ukasz Rejt, ornitolog z Polskiej
Akademii Nauk, ptaki s¹ zaobr¹czkowane, doczeka³y siê potomstwa. Mamy nadziejê, ¿e wróc¹ do nas w przysz³ym roku. Czekaæ na nie bêd¹ skrzynie lêgowe
- mówi z zadowoleniem El¿bieta
Górska-Horczyczak.
W Polfie Tarchomin S.A. ca³y
czas trwa unowoczeœnianie produkcji. Inwestuje siê w najnowsze osi¹gniêcia techniczne i technologiczne. Mamy nadziejê, ¿e
mieszkañcy Bia³o³êki ju¿ niebawem odetchn¹ œwie¿ym powietrzem - bez metyloizoborneolu i
geosminy.
El¿bieta Gutowska

o niewykonywaniu kontraktu, jak
i o liczbie porodów i zabiegów.
Dyskusja w efekcie skoncentrowa³a siê na tej sprawie. Radny Jan Maria Jackowski (Liga
Polskich Rodzin) niezwykle emocjonalnie i przekonuj¹co mówi³ o
pog³êbiaj¹cej siê dysproporcji w
dostêpie do pomocy medycznej
mieszkañców Pragi i reszty Warszawy. Tak¿e stwierdzi³, ¿e dane
przekazywane przez miasto nie
s¹ prawdziwe. - W tym szpitalu
nikomu nie odmawia siê pomocy – stwierdzi³ – gdyby jej odmawiano, wyci¹gaj¹c rêkê tylko po
pieni¹dze, d³ugi szpitala by³yby
znacznie mniejsze. Zaproponowa³, by komisja przyjê³a stanowisko popieraj¹ce utrzymanie
oddzia³ów.
Radny Andrzej Golimont
(SLD) jak rzadko by³ ca³kowicie

zgodny. Przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e oddzia³y ginekologiczno-po³o¿niczy i noworodków s¹
wpisane w statut szpitala. Zmian
w statucie mo¿e dokonywaæ jedynie Spo³eczna Rada Szpitala,
a wszelkie dzia³ania podejmowane przez powiat czy miasto po
prostu nie maj¹ podstaw prawnych. Aby unikn¹æ nieporozumieñ – doda³ – maj¹cy powstaæ
nowy, 180-³ó¿kowy pawilon (to ta
wizja, o której mowa by³a wy¿ej)
ju¿ w planach musz¹ siê tam
znaleŸæ ³ó¿ka dla tych oddzia³ów, ¿eby przypadkiem w trakcie
przenosin o nich nie zapomniano...
Sytuacja oddzia³ów jest dodatkowo o tyle trudna, ¿e choæ
wprawdzie kontrakt zosta³
aneksowany do koñca roku, to
co chwila ktoœ w œwietle kamer

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

Praska rada nabiera tempa
dokoñczenie ze str. 1

finansow¹ z dniem 1 stycznia
2004 j¹ utrac¹. Pok³ócono siê tak¿e o zapis, czy w placówkach
oœwiatowych dopuszcza siê mo¿liwoœæ leczenia stomatologicznego. W rezultacie zapis ten g³osami rz¹dz¹cej koalicji PiS - PO,
Prawica Razem nie przeszed³.
Rada przyjê³a tak¿e dwa stanowiska. Jedno dotyczy³o nowego spojrzenia na przebieg Trasy
Tysi¹clecia i obni¿enia kategorii
tej trasy z ekspresowej na zbiorcz¹, co nie bêdzie tak znacznie
utrudnia³o ¿ycia mieszkañcom jak
planowane pierwotnie rozwi¹za-

AUTO GAZ
• profesjonalny monta¿
• serwis
• wszystkie typy aut
• wtrysk z komputerem
• atrakcyjne ceny - RATY
• 2 lata gwarancji

ul. Codzienna 59

679-81-06
www.centrumzacisze.prv.pl

nie. Drugie dotyczy³o problemu
wielokrotnie poruszanego na naszych ³amach: zamiaru likwidacji
oddzia³u ginekologiczno- po³o¿niczego w Szpitalu Praskim. Ku
naszej satysfakcji stanowisko
przeciw likwidacji oddzia³u przesz³o jednog³oœnie - tekst obok.
Jak zwykle ostrymi polemikami okraszone by³y punkty interpelacje i zapytania radnych, oœwiadczenia radnych, wolne wnioski i
informacje. Tu prym wiedli radny
Wojdyga, który wyg³osi³ oœwiadczenie w sprawie odwo³ania ze
stanowiska dyrektora DOSiR Dariusza Karpiñskiego, radny Wachowicz, który rozlicza³by wszystkich za wszystko i radny Jakubowski, który rozlicza³by radnego
Wachowicza. Radna Anna Jurczyñska odczyta³a tak¿e apel
cz³onków Komisji Edukacji Rady
Dzielnicy protestuj¹cy przeciwko
zamkniêciu dzia³aj¹cych w praskich szko³ach gabinetów stomatologicznych i zmniejszeniu liczby godzin w pó³nocnopraskich
placówkach oœwiatowych oraz likwidacji zajêæ pozalekcyjnych poparty prawie tysi¹cem podpisów
mieszkañców dzielnicy.

g³oœno zastanawia siê, czy oddzia³y bêd¹ istnieæ. Nie stwarza
to dobrej atmosfery do pracy,
wiele osób nie wie, czy mo¿e
tu liczyæ na pomoc. Tymczasem
jest to jedno z nielicznych
miejsc, gdzie pacjentom zawsze udziela siê pomocy. Czêsto tu w³aœnie trafiaj¹ te pacjentki, którym pod ró¿nymi pretekstami odmówiono pomocy np.
na Karowej. Byæ mo¿e standard
nie jest tu a¿ tak wysoki, ale
kadra znakomita i pomoc niezawodna.
Najlepszym podsumowaniem posiedzenia by³o chyba
to, co powiedzia³ szef Rady
Spo³ecznej Szpitala, dr P. Kalbarczyk: ca³y szpital wymaga
szybkich, doraŸnych dzia³añ ze
strony organu za³o¿ycielskiego,
czyli miasta. Mo¿e to byæ kredyt, mog¹ byæ akcje. O wszelkich wizjach przysz³oœci mo¿na
mówiæ potem. Komisja jednog³oœnie przyjê³a uchwa³ê, której treœæ zaproponowa³ Jan
Maria Jackowski, kategorycznie
sprzeciwiaj¹c¹ siê zubo¿eniu
dostêpu mieszkañców Pragi do
pomocy medycznej przez likwidacjê oddzia³ów ginekologii, po³o¿nictwa i noworodków. (T)

PRZYJÊCIA
BANKIETY
 wesela  jubileusze
 imieniny  chrzciny
do 50 osób

bogate menu
atrakcyjne ceny
przyjmujemy zamówienia na
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wy zgodê wyda³a Spo³eczna
Rada Szpitala, a Analco ze swej
strony wypowiedzia³o umowê,
gdy¿ szpital zalega z p³atnoœciami. Badania bêd¹ wykonywane
tylko do koñca paŸdziernika. Ten
“znakomity” pomys³ by³ej dyrektor, jak mnie onegdaj pouczy³ dr
Ryszard Feldman, w fachowym
jêzyku nosz¹cy nazwê “outsourcingu” jednak – jak siê okaza³o
– zdaje byæ mo¿e egzamin, ale
tam, gdzie s¹ pieni¹dze... Teraz
rozwa¿ana jest odbudowa w³asnego laboratorium. Jest to jednak zabieg nad wyraz kosztowny. Byæ mo¿e, uda siê to zrobiæ
dziêki otwartemu 1 paŸdziernika
w miejscu po sztucznej nerce
(znów “outsourcing”, na którym
szpital miesiêcznie traci ponad
300 tys. z³) oddzia³owi odwykowemu, na który przeznaczane s¹
pieni¹dze z tzw. korkowego. To
jednak sprawa przysz³oœci, a na
razie umowa z Analco byæ mo¿e
bêdzie jeszcze negocjowana.
Dyrektor przedstawi³ piêkn¹
wizjê przebudowy szpitala, co
mia³oby ewentualnie nast¹piæ w
porozumieniu z berliñsk¹ dziel-
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pon.-pt. 7-15

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

Stanowisko nr 2
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
z dnia 3 paŸdziernika 2003 r.
w sprawie utrzymania oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego
i noworodkowego w Szpitalu Praskim
Panie Prezydencie m.st. Warszawy,
Panie Przewodnicz¹cy Rady m.st. Warszawy,
Panie i Panowie Rani i Dzia³acze Samorz¹dowi,
My, radni Pragi Pó³noc, wspierani przez przyjació³, kole¿anki i kolegów
zarówno z lewobrze¿nej jak i prawobrze¿nej Warszawy, jak równie¿
wszystkich ludzi dobrej woli, pragniemy zwróciæ uwagê, i¿ w najbli¿szym
naszym otoczeniu rozgrywa siê dramat.
Od kilku miesiêcy trwa walka o przetrwanie oddzia³u ginekologicznopo³o¿niczego i noworodkowego w Szpitalu Praskim, w którym – pomimo
borykania siê z olbrzymimi problemami finansowymi – odebrano w ubieg³ym roku 840 porodów i przeprowadzono ponad 1900 operacji ratuj¹cych niejednokrotnie ¿ycie kobietom, którym nie mo¿na by³o udzieliæ pomocy w innych placówkach. Wszyscy musimy podj¹æ walkê o przetrwanie
tego oddzia³u. Praga nie mo¿e po raz kolejny byæ dzielnic¹ o gorszym
standardzie ¿ycia w porównaniu z innymi czêœciami Warszawy. W przypadku likwidacji oddzia³u ginekologii w Szpitalu Praskim rzeka Wis³a faktycznie podzieli stolicê na czêœæ z dziesiêcioma oddzia³ami tego typu i
nasz¹ z jednym w Szpitalu Bródnowskim.
O tym, ¿e decyzja o likwidacji bêdzie brzemienna w skutkach w pe³nym
tego s³owa znaczeniu, niech œwiadczy fakt, i¿ oddzia³ w ka¿dym miesi¹cu
przekracza limity zawarte w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zagro¿enie powy¿szym dzia³aniem widzi równie¿ 3500 osób, które
podczas spontanicznej akcji zbierania podpisów wypowiedzia³y siê przeciwko likwidacji placówki. Nie mo¿emy dopuœciæ do likwidacji jednego z
najstarszych oddzia³ów Szpitala Praskiego, który powsta³ tu 200 lat temu
jeszcze jako akuszerstwo. Ma on te¿ wspania³¹ kadrê zwi¹zan¹ z oddzia³em niejednokrotnie od wielu pokoleñ, wype³nia te¿ jedn¹ z powa¿niejszych misji – niesienie pomocy chorym, potrzebuj¹cym, przyjmuj¹c nowe
pokolenia na ten œwiat.
Likwidacja oddzia³u wymierzona bêdzie nie tylko w kobiety bêd¹ce matkami, ¿onami i córkami, ale równie¿ w ca³e rodziny.
Przewodnicz¹ca
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Hanna Jarzêbska
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AVON COSMETICS POLSKA
w walce z rakiem piersi

17 paŸdziernika

w godz. 8-20

zapraszamy do AVON - Centrum Obs³ugi
ul.





Kijowska 1A
bezp³atne* badanie piersi metod¹ palpacyjn¹
porady jak kontrolowaæ piersi
sprzeda¿ produktów z ró¿ow¹ wst¹¿eczk¹
bezp³atne* makija¿e dla pañ i dzieci

* badanie piersi i makija¿ za zakup produktu z ró¿ow¹ wst¹¿eczk¹(ok. 10 z³)

5 sprzedanych misiów daje szansê 1 kobiecie

Przychodnia specjalistyczna „MEDICA”
przy ul. Z¹bkowskiej 44 w Warszawie

 Drzwi

antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet
 Okna PCV i AL
Foris, Rehau,
3 i 5-komorowe
 Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor
 Parapety wewnêtrzne

ZATRUDNI
♦ lekarzy radiologów i ginekologów
z uprawnieniami do wykonywania
badañ USG
♦ lekarzy medycyny pracy
tel. 619-40-23, 619-40-24
619-01-60, 619-09-46

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

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

=+

BIURO
KSIÊGOWE
ksiêgi handlowe, KPiR
rycza³t, karta, kadry
ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21
0501-719-046

Na Targowej jak nad morzem
Znane od lat lecznicze w³aœciwoœci mikroklimatu bogatego w jod, wapñ, potas, przyci¹gaj¹ nad morze osoby cierpi¹ce na nadciœnienie, niedoczynnoœæ tarczycy, choroby

kroklimatu na swoje zdrowie
mog¹ doœwiadczyæ na Pradze,
w Centrum Handlowym przy
ul. Targowej 33/35. W³aœnie
otwarto tu GROTÊ SOLNOJODOW¥.

solnych. Wokó³ najwiêkszej
bry³y, w œrodku groty, ustawione s¹ wygodne fotele. Siadamy na nich, w lekkich ubraniach. Oddychamy swobodnie, zamykamy oczy. Odprê¿a-

dróg oddechowych i przewodu
pokarmowego, schorzenia naczyniowo-sercowe i dermatologiczne.
Dla wszystkich, którym te
dolegliwoœci nie s¹ obce,
mamy wspania³¹ wiadomoœæ:
dobroczynnego wp³ywu mi-

Œciany, sufit i pod³ogê groty
o powierzchni 22 m 2 wype³nione s¹ grub¹ warstw¹ soli,
g³ównie z Morza Czar nego.
Panuje temperatura ok. 20o C,
wilgotnoœæ ok. 40%.Ciep³e
œwiat³o s¹czy siê z kilkunastu
specjalnie wydr¹¿onych bry³

my siê, s³uchaj¹c szumu morza, œpiewu ptaków, odg³osów
burzy i b³yskawic. Mo¿na
przynieœæ w³asn¹ kasetê, na
przyk³ad z muzyk¹ relaksacyjn¹.
Zmineralizowane powietrze
groty ma du¿¹ zawartoœæ jodu,

GLAZURA ýTERAKOTA

ybór
du¿y w eny
c
niskie

gresy, fugi, listwy

ul. Wyszyñskiego 24A
ý Zielonka
(przy trasie W-wa - Wo³omin)

761-01-13

transport gratis

Zapraszamy do nowo otwartej
pracowni badañ
ultrasonograficznych
w przychodni przy
ul. Z¹bkowskiej 44
Wykonujemy pe³en zakres badañ
(kolorowy dopler).
tel. 619-40-23, 619-40-24

T-PLAND

TOMASZ ABRAMCZYK

✔ Plandeki
wyrób
✔ Stela¿e samochodowe
naprawa
✔ Namioty
reklama
✔ Bannery
P³ochociñska 29

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

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

bromu, wapnia, magnezu. Organizm ludzki przyswaja sobie
te pierwiastki. Cz³owiek doznaje koj¹cego wp³ywu mikroklimatu, przypominaj¹cego
aurê nad wodospadem czy
nad brzegiem morza. Dzia³a to
szczególnie korzystnie w przypadkach przewlek³ych nie¿ytów nosa, gard³a, krtani,
oskrzeli; nie¿ytów górnych
dróg oddechowych; zapalenia
zatok; astmy oskrzelowej; pylicy p³uc; niedoczynnoœci tarczycy; schorzeñ sercowo-naczyniowych (niewydolnoœæ
kr¹¿enia, stany pozawa³owe,
nadciœnienie); choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy;
nie¿ytu ¿o³¹dka; schorzeñ
dermatologicznych; oty³oœci;
nerwic, przemêczenia, stresu.
Wszystkich, którzy chc¹
doœwiadczyæ na sobie dobroczynnego dzia³ania tej
terapii, GROTA SOLNOJODOWA przy ul. Targowej 33/35 zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 8-20, w soboty w
godz. 8-15. Seanse rozpoczynaj¹ siê o pe³nej godzinie, trwaj¹ 50 minut. Zabieg kosztuje 18 z³, dla
emerytów i rencistów 14
z³. Dla dzieci do lat 3
wstêp wolny. Karnet na 10
zabiegów – 160 z³, ulgowy (emeryci, renciœci,
m³odzie¿) - 120 z³; rodzinny (doros³y + dziecko do
lat 12 – 200 z³).
Rezerwacja telefoniczna: 670-24-14.
ZK
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LECZNICA DLA ZWIERZ¥T

Goœcieradowska 1

czynne 14-18
sob. 9-11

tel. 678-28-69

GRAFIK
komputerowy
poszukuje pracy

0605-037-515

specjaloœæ rottweilery
chirurgia, interna, prowadzenie rozwoju
m³odych psów, wizyty domowe

sp. z o.o.

5

KREDYTY
BANKOWE

wymiana butli 11 kg

dostawa do Klienta GRATIS

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

propan-butan
tel.

675-34-51

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

l kredyt 1.000-20.000 z³
l do 5.000 bez porêczyciela
i zgody wspó³ma³¿onka
oraz osoby samotne,
emeryci i renciœci
l do 12.000 bez porêczycieli
dla ma³¿eñstw
- kredyty hipoteczne
- po¿yczki hipoteczne
- kredyty samochodowe
- kredyty gospodarcze
(obrotowe, inwestycyjne)
- kredyty konsolidacyjne
- leasingi
w ofecie ró¿ne banki
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

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

Ogrody Pary¿a zapraszaj¹
Gdzie w Warszawie mo¿na
odpocz¹æ od wszechobecnej
rozrywki w stylu amerykañskim
i poddaæ siê urokowi czegoœ
bli¿szego nam kulturowo? Poszukuj¹cym odpowiedzi na to
pytanie podajemy adres: ul.
Kredytowa 6, przy pl. D¹browskiego. Tu ma siedzibê Teatr
Rewiowy „Panaché”, który zaprasza na spektakl „Ogrody
Pary¿a”. Tê, rewiê wyros³¹ z
francuskiej tradycji, stworzyli:
re¿yserka i g³ówna gwiazda
Agnieszka Mielczarek (by³a tancerka zespo³u „Œl¹sk”, absolwentka paryskiego Studium Baletowego „Madam Lellouche”),
choreograf Jacek Walasik (absolwent Szko³y Baletowej, solista paryskiej rewii „Moulin Rouge” i “Folies Bergere”) i Pawe³
Zab³ocki, za³o¿yciel Teatru Rewiowego “Panaché”.
W rewii wystêpuje „Panther
Ballet” – 18-osobowa grupa tancerek. W blasku zmiennych
œwiate³ i gor¹cych rytmach mu-

zyki o¿ywa wszystko, co widaæ
na zdjêciu. Panowie reprezentowani s¹ na scenie w skromnej iloœci, ale tak¿e tañcz¹, œpiewaj¹, prezentuj¹ egzotyczne
zwierzêta, po³ykaj¹ ogieñ.

Wraz z bohaterami spacerujemy po Montmatrre, potem po
arabskiej dzielnicy Pary¿a,
wstêpujemy do “Moulin Rouge”

i Lido, na Champs Elysees. W
tej wêdrówce nie mo¿e, oczywiœcie, zabrakn¹æ ognistego
kankana. Twórcy wykorzystali
mnóstwo technik tañca: klasykê, jazz, moderne. Mówi¹:
“Chcemy pokazaæ, na czym
polega ta sztuka, czym ró¿ni siê
od tañca do kotleta”.
Sytych artystycznych wra¿eñ
goœci, gospodarz zaprasza na
ucztê dla podniebienia. Tradycje wpisane s¹ w to miejsce: tu
mia³a siedzibê restauracja
“Amica”, potem filia “Kameralnej”, wreszcie “Barbórka”. Teraz
lokal ma w swych rêkach Pawe³ Zab³ocki, zawodowy prestidigitator, który po 20 latach
uprawiania sztuki magicznej
przemieni³ siê w restauratora.
Jakie dania artystyczne i kulinarne serwuje, przekonaæ siê
mo¿na na Kredytowej 6, telefonicznie pod numerem 826 91
29, fax 826 91 54.
Bilety mo¿na zamówiæ tak¿e:
www.rewia.pl
K

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
* redakcja ul. ks I. K³opotowskiego 15 lok. 2, tel. 618-00-80, 618-24-38
pon. w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33
* nasi przedstawiciele: Piotr - 0504-008-424, Jerzy - 0603-910-246
Maciej - 0605-037-515
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PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA

•
•
•
•
•
•

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

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel. 670-39-67
Zapraszamy: pon.-sob. 8-20
Faktury VAT

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia, ¿e
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Telekomunikacji
Polskiej S. A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê kanalizacji teletechnicznej przy ulicach Kobia³ka – Mochtyñska - przejœcie
pod kana³em ¯erañskim - etap I w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr
tel. 676-76-70, fax: +22 / nr faxu 811-66-00.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u
Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê wodoci¹gu w ulicy Warzelniczej
w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr
tel. 676-76-70, fax: +22 / nr faxu 811-66-00

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
zawiadamia, ¿e
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê wodoci¹gu w ulicy Ruskowy Bród na odcinku
ul. Kobia³ka – Jarzêbinowa w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr
tel. 676-76-70 , fax: +22 / nr faxu 811-66-00.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia, ¿e
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Telekomunikacji Polskiej S. A. w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowê kanalizacji teletechnicznej przy ulicach Trasa Toruñska - Bia³o³êcka – Wielkiego Dêbu – Echa Leœne – Juranda ze
Spychowa - przejœcie pod kana³em Bródnowskim etap II w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa, tel.: +22/nr tel. 676-76-70 , fax: +22/nr faxu 811-66-00.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.). W zwi¹zku z art. 1
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek firmy
WASBRUK Sp. z o.o.
W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na: realizacji stacji dystrybucji gazu propan butan, sk³adaj¹cej
siê z dwóch zbiorników na gaz o pojemnoœci 4850 dm3
ka¿dy, dystrybutora i pawilonu obs³ugi na terenie dzia³ek
nr ew. 86 i 15 w obrêbie 4-06-09 przy ul. Dorodnej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197, pokój 308,
w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (tj. Dz. U. z
2001r. Nr 62 poz. 627).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji: ¿e
w dniu 2 paŸdziernika 2003 r. wyda³ decyzjê nr 514/B/2003
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV przebiegaj¹cej po dzia³kach o nr ew. 34 z obrêbu 4-07-09, o
nr ew. 1,2,3 z obrêbu 4-07-15 , 46, 59, 76 i 54/1 z obrêbu
4-07-10 i o nr ew. 11 z obrêbu 4-07-16 po³o¿onych w ul.
Odlewniczej i Annopol na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z 9 wrzeœnia 2000 r. o op³acie skarbowej – Dz. U. Nr
86 poz. 960).
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozosta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.
225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane 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).

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - nauka matury 0609631-186
ANGIELSKI - doœwiadczony lektor (35 lat praktyki) skutecznie
uczy w³asn¹ metod¹ konwersacji
w zakresie jêz. literackiego i potocznego. Egzaminy, matury FCE
676-73-65
ANGIELSKI nauczyciel Tarchomin solidnie 670-39-78
FRANCUSKI od podstaw, wszystkie poziomy studentka romanistyki 0604-99-84-66
JÊZYK polski - doœwiadczona nauczycielka 322-60-32
JÊZ. polski moi uczniowie dobrze
zdaj¹ egzaminy 332-60-22, 0691082-071
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 61428-11
LEKCJE gry na fortepianie nauczycielka szko³y muzycznej 67031-89, 0509-935-459
MATEMATYKA nauczyciel 0609-419-274
MATEMATYKA, chemia podstawowa, gimnazjum 675-45-66
MATEMATYKA, chemia nauczycielka z dojazdem, tanio 888-1542, 0603-545-518
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
MATEMATYKA, ka¿dy poziom
student UW 679-39-11, 0503018-742
MATEMATYKA podstawowa,
gimnazjum, tanio, doje¿d¿am
679-82-53
MATEMATYKA student PW 61454-02, 0604-198-938
MATEMATYKA absolwentka UW
szko³a podstawowa i gimnazjum,
doœwiadczenie w trudnych przypadkach kontakt Agnieszka 0601323-468
MATEMATYKA - pe³ny zakres tel.
612-13-49, 0507-780-592
NAUCZYCIEL szko³y muzycznej
I i II stopnia udziela lekcji gry na
fortepianie i œpiewu 670-31-89,
0502-935-459
NIEMIECKI m³oda lektorka 88909-08, 0604-843-877
POLSKI mgr tanio solidnie dojazd
0504-969-353
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
DIETA Cambridge 0693-700-943
MASA¯E odchudzaj¹ce, klasyczne, sauna, solarium £ojewska
12A, 674-12-52
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra akupunktura, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska
4, 619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502813-252
TATUA¯E, kolczykowanie £ojewska 12A, 674-12-52
ZDROWO wyszczupleæ, niskokaloryczna 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
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 61866-68, ul. Z¹bkowska 16.
BAWE£NIANE biustonosze, gorsety, kostiumy pla¿owe - na miarê Grochowska 173/175 tel. 81061-63
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,

overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
œrodki atestowane, skuteczna,
bezwonna, nieplami¹ca 679-7949
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756-52-83 i 0607- 598- 527.
ELEKTRYK - solidny, 616-09-71
KRAWIECKIE, kuœnierskie 67930-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.
619-65-55
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pilotów - wszystkie typy. 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. 81882-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monitorów 761-21-95, 0604-972-969
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿uchów, skór (równie¿ mebli i tapicerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
Naprawa pralek, lodówek gwarancja 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
NAPRAWA pralek, zmywarek
szybko tanio, 670-31-87, 0502383-213
Naprawa pralek lodówek tanio
solidnie 679-00-57
PRANIE dywanów i tapicerki
0501-75-88-73
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin, ul. Pancera 12, czynne 11-19 tel. 0600793-375
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi 67660-69
TRZEPANIE maszynowe i pranie
dywanów u Klienta technologi¹
USA 679-79-49
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe z
gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski tel.
0507-181-700
DO wynajêcia pomieszczenie biurowe 40m2 przy Modliñskiej 050151-38-32
POSZUKUJÊ lokalu us³ugowego
na Tarchominie do wynajêcia
0603-483-688, 466-22-52
WYNAJMÊ mieszkanie 63 m2
komfort, metro, S³u¿ew 670-3978
WYNAJMÊ kwatery 2-3-osobowe
przy Modliñskiej tel. 0608-357302
WYNAJMÊ budynek gospodarczy o pow. 85 m2 811-41-15
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-8148
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
PRACA
KRAWCOW¥ cha³upniczkê zatrudniê 0605-280-942

nowa gazeta praska

OG£OSZENIE
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pañskiego
w Warszawie przy Al. Solidarnoœci 67
og³asza konkurs na wynajem
pawilonu handlowego o powierzchni 34 m2
Konkurs odbêdzie siê w siedzibie szpitala w Warszawie, Aleja
Solidarnoœci 67 w dniu 28 paŸdziernika o godz. 9, budynek D,
pokój 8.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z napisem
„Konkurs ofert - wynajem pawilonu” nie otwieraæ przed 28 paŸdziernika 2003 r. w Biurze Organizacyjno-Prawnym, budynek D,
pokój 8 Szpitala w godz. 8-15 do 28 paŸdziernika 2003 r. do
godz. 8.30.
Dokumenty wymagane od oferenta:
1. Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o
wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, potwierdzaj¹cy,
¿e profil dzia³ania oferenta odpowiada przedmiotowi konkursu,
wystawione nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem sk³adania ofert.
2. Zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego oraz z ZUS, ¿e oferent nie zalega z op³acaniem podatków, op³at, sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne lub zdrowotne wystawione nie wczeœniej
ni¿ 6 tygodni przed up³ywem terminu sk³adania ofert.
3. Dowód wp³acenia wadium.
4. Oœwiadczenie o zobowi¹zaniu siê oferenta do wp³acenia
kaucji w wysokoœci 200% czynszu oraz op³at za tzw. media w
przypadku wygrania konkursu.
Przy wyborze oferty bêd¹ brane pod uwagê poni¿sze kryteria:
- cena 90%
- wiarygodnoœæ 10%
Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest wp³acenie wadium w wysokoœci 200 z³ na konto BPH PBK S.A. Oddzia³ w
Warszawie 05 1060 0076 0000 4010 1000 4963 lub w kasie
Szpitala w dniach poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 9-14 w terminie do 28 paŸdziernika 2003 r.
W przypadku uchylenia siê oferenta, który wygra konkurs od
zawarcia umowy najmu wadium przepada.
Dodatkowe informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ osobiœcie w Biurze Organizacyjno-Prawnym w dniach poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 8-15, budynek D, pokój 9 lub telefonicznie,
tel. 818-50-61 wew. 1154.
Szpital Praski zastrzega sobie prawo zamkniêcia Konkursu
ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrzowi Sosnowskiemu
do sztambucha
Zazwyczaj nie zastanawiam
siê, co napiszê w kolejnym felietonie. Ten pocz¹tkowo mia³ traktowaæ o planach bud¿etowych na
kolejny rok, które wydaj¹ siê byæ
interesuj¹ce dla dzielnicy. Tym
razem jednak ostanowi³em zmieniæ treœæ niniejszego materia³u.
Sprowokowa³o mnie do tego wyst¹pienie na sesji rady dzielnicy
burmistrza Sosnowskiego. W
ostatnim punkcie porz¹dku obrad,
który brzmi “Informacja o pracach
Zarz¹du Rady”, pan burmistrz po
wyg³oszeniu jednego zdania informuj¹cego radê, ¿e od ostatniej
sesji odby³o siê 14 posiedzeñ zarz¹du, na których podejmowano
uchwa³y w sprawach lokalowych
(tak naprawdê s¹ to jedyne wymierne kompetencje zarz¹du
dzielnicy) wyg³osi³ kilkuminutow¹
tyradê pod adresem mojej osoby.
Tak siê sk³ada, ¿e nadal interesujê siê tym, co dzieje siê na
Pradze z tej racji choæby, ¿e jestem jej mieszkañcem i bywam

Dom Kultury „Praga”
ul. D¹browszczaków 2
tel. 618 41 51
zaprasza
21.10 (wtorek), g. 18 Praskie
spotkania z Gwiazd¹ - Krystyna Sienkiewicz
- Jerzy WoŸniak – gospodarz
wieczoru
24.10 (pi¹tek), g. 18 Praskie
recitale - „Radoœæ o poranku” Marlena Drozdowska
30.10 (czwartek), g. 18 Zaduszki Jazzowe - W³odzimierz
Nahorny

praktycznie na ka¿dej sesji. Jest
to dozwolone wszystkim mieszkañcom. Pan burmistrz z wysokoœci mównicy pozwoli³ sobie na
skrytykowanie pogl¹dów, które
pozwalam sobie publikowaæ jako
mam nadziejê sta³y felietonista
Nowej Gazety Praskiej. Lokalna
prasa winna byæ bowiem sta³ym
obserwatorem zjawisk i wydarzeñ
w dzielnicach, informuj¹c opiniê
publiczn¹ o najwa¿niejszych
sprawach i wydarzeniach dotycz¹cych mieszkañców. Panu
burmistrzowi moje teksty najwyraŸniej siê nie podobaj¹ i nie
musz¹. To jest mój prywatny
punkt spojrzenia na sprawy. Tak
jak ka¿dy mieszkaniec mogê siê
domagaæ publicznie i czyniê to za
poœrednictwem gazety konkretnych i okreœlonych zachowañ ze
strony zarz¹du, mogê tak¿e - i to
czyniê - wypowiadaæ siê w sprawach, które oceniam jako z³e rozwi¹zania. Ka¿dy felietonista ma
swój w³asny styl i nikt nie ma prawa ingerencji w mój sposób wypowiedzi. Panie burmistrzu, jak
piszê festynik to chodzi mi o
zdrobnienie od s³owa festyn i na
pewno tym s³owem Pana nie obra¿am. Je¿eli domagam siê przywrócenia siedziby dzielnicowego
oddzia³u stra¿y miejskiej na Pradze to czyniê to na powa¿nie. A
tak a propos dziêkujê za informacjê, ¿e siedziba oddzia³u stra¿y
miejskiej zostanie na Pradze przywrócona. Dzielê siê ni¹ jak najszybciej z mieszkañcami Pragi.
Z drugiej strony cisn¹ siê pytania, po co by³o jeœæ t¹ ¿abê. Najpierw wyprowadzaæ oddzia³ z placu Hallera, by kilka miesiêcy póŸniej uruchamiaæ ponownie w no-

Nowe prawo konsumenckie

Zgodnoœæ towaru z umow¹
Tak jak zapowiadaliœmy, dziœ
ci¹g dalszy naszego przewodnika po nowym prawie dotycz¹cym sprzeda¿y. Kupuj¹c jakikolwiek towar oczekujemy, ¿e
bêdzie on s³u¿y³ celowi, dla
którego zosta³ wyprodukowany
i bêdzie mia³ w³aœciwoœci charakterystyczne dla produktów
tego rodzaju.
W myœl nowej ustawy niezgodnoœæ towaru z umow¹ musi wystêpowaæ w momencie sprzeda¿y - prawodawca przyjmuje za
tak¹ tê niezgodnoœæ, która wyst¹pi³a przed up³ywem szeœciu miesiêcy od momentu zakupienia
przez nas okreœlonego towaru.
Niezgodny z umow¹ jest ten towar, który nie ma okreœlonych w
umowie w³aœciwoœci lub nie s³u¿y celowi, dla którego zosta³ wyprodukowany. Jak to ustaliæ? Nie
ma problemu jeœli widaæ go³ym
okiem, ¿e w restauracji zamiast
zamówionej pizzy pepperoni
otrzymaliœmy pieczonego kurczaka. Jeœli w kwestii niezgodnoœci
towaru z umow¹ wystêpuje ró¿nica zdañ miêdzy kupuj¹cym i
sprzedawc¹ stosuje siê domniemania. Domniemywa siê, i¿ towar
wykonany na indywidualne zamówienie i ten w stosunku, do którego konsument dok³adnie okreœli³
sprzedawcy swoje wymagania
jest zgodny z umow¹, jeœli odpowiada podanemu przez sprzedawcê opisowi albo ma cechy
identyczne z zaprezentowan¹
nam wczeœniej próbk¹, wzorem i
jeœli równoczeœnie towar nadaje
siê do celu okreœlonego przez nas
w momencie zawierania umowy
ze sprzedawc¹, czyli w momencie kupna produktu. Zamierzamy

np. zmieniæ terakotê w ³azience.
W sklepie otrzymujemy próbkê,
sprawdzamy, ¿e kolor pasuje do
wyposa¿enia ³azienki. Kupujemy
wiêksz¹ iloœæ terakoty, p³acimy za
ni¹ i odbieramy z magazynu. W
domu okazuje siê, ¿e odcieñ terakoty jest inny ni¿ zaprezentowana nam próbka. Wykazanie, ¿e
próbka ró¿ni siê od zakupionej
terakoty jest wystarczaj¹ce do
obalenia domniemania o zgodnoœci towaru z umow¹. Zamierzamy odmalowaæ drewnian¹ werandê domku letniskowego. Wybieramy farbê - sprzedawca zapewnia nas, ¿e ta jest idealna do
drewna, kupujemy wiêksz¹ iloœæ
i udajemy siê za miasto. Podczas
malowania okazuje siê, ¿e farba
odstaje od drewna. To wystarczy,
by udowodniæ, ¿e zakupiona
przez nas farba nie nadaje siê do
celu okreœlonego przy zawarciu
umowy. Najczêœciej podczas zakupu w³aœciwoœci towaru nie s¹
indywidualnie uzgadniane i wówczas domniemywa siê, ¿e towar
jest zgodny z umow¹ jeœli nadaje
siê do celu, dla którego zosta³
wyprodukowany i równoczeœnie
jego w³aœciwoœci odpowiadaj¹
w³aœciwoœciom charakterystycznym dla tego rodzaju produktu.
Zakupiona dla dziecka gumowa
kaczuszka mia³a wspaniale p³ywaæ w wannie - po jakimœ czasie
okaza³o siê, ¿e zaczyna nabieraæ
wody i tonie. W tym przypadku
towar nie s³u¿y celowi do jakiego
zosta³ przeznaczony - zabawa - i
jest ewidentnie niezgodny z umow¹. P³yn, który kupiliœmy, by usun¹æ kamienny osad na urz¹dzeniach w ³azience absolutnie go nie
usuwa - nie ma wiêc w³aœciwoœci,

na które liczyliœmy podczas zakupu. Zgodne z umow¹ s¹ te produkty, które odpowiadaj¹ oczekiwaniom wobec nich jeœli sprzedawca lub producent publicznie o
tym zapewniaj¹ - informacje podane w oznakowaniu towaru lub
w reklamie. Nieprawid³owoœci w
monta¿u lub uruchomieniu zakupionego przez nas sprzêtu - jeœli
wykonywane by³y zgodnie z instrukcj¹ - to klasyczny przyk³ad
niezgodnoœci z umow¹. I nie ma
przy tym znaczenia czy montowa³
sprzêt specjalista czy robiliœmy to
w³asnym sumptem. Nie mo¿emy
powo³ywaæ siê na niezgodnoœæ
towaru z umow¹ jeœli w momencie kupna wiedzieliœmy o tej niezgodnoœci lub - oceniaj¹c rozs¹dnie - powinniœmy o niej wiedzieæ i
sprzedawca jest w stanie to udowodniæ.
Podstaw¹ stwierdzenia niezgodnoœci towaru z umow¹ mo¿e
byæ równie¿ reklama. Jeœli pod
wp³ywem zapewnieñ w niej zawartych kupiliœmy jakiœ towar, a
jego cechy okaza³y siê niezgodne z treœci¹ tych zapewnieñ, stosuj¹c kryterium rozs¹dnej oceny,
mo¿emy wyst¹piæ z reklamacj¹.
Odbiorc¹ reklamacji mo¿e byæ
sprzedawca, producent lub jego
przedstawiciel. Sprawa nie jest
ju¿ taka prosta, jeœli sprzedawca
czy producent udowodni¹, ¿e nie
znali reklamy - np. ukaza³a siê w
innym kraju lub w obcym jêzyku,
¿e kupuj¹cy nie kierowa³ siê zapewnieniami reklamy podczas
zakupu, treœæ zapewnieñ reklamowych zosta³a sprostowana
przed zawarciem umowy czyli
kupnem towaru. Ciê¿ar przeprowadzenia dowodu przed s¹dem

spoczywa - we wszystkich tych
przypadkach - na sprzedawcy
b¹dŸ producencie. Nie dopracowano siê jeszcze œcis³ego okreœlenia czym jest kryterium rozs¹dnej oceny zapewnieñ zawartych
w reklamie, bowiem ta z regu³y
wyolbrzymia pozytywne cechy
produktu. Formu³a kryterium rozs¹dnej oceny znajdzie zapewne
praktyczne rozstrzygniêcie w
orzecznictwie.
W nastêpnym odcinku zapoznamy Czytelników z uprawnieniami kupuj¹cego.
El¿bieta Gutowska

wej lokalizacji przy ulicy M³ota 3.
Rozumiem koszty Stra¿y Miejskiej. Ale strata dochodów Zarz¹du Nieruchomoœci Komunalnych
Praga Pó³noc – lokal po stra¿y
przy Hallera od kilku miesiêcy stoi
pusty i nie wiem czy szybko znajdzie nowego najemcê? A koszty
sta³e pustostanu ponosimy my
wszyscy - nie mówiê ju¿ o utraconych dochodach. Kolejne pytanie - czy warto jest traciæ budynek oœwiatowy? I koñcz¹c ten w¹tek. Nie wiem, czy traktowaæ to
jako wyró¿nienie, ¿e pod wp³ywem interpelacji mojej ¿ony – wiceprzewodnicz¹cej Rady Dzielnicy Praga Pó³noc - i moich artyku³ów nowa siedziba stra¿y bêdzie
kilkadziesi¹t metrów od mojego
miejsca zamieszkania - czy jako
z³oœliwoœæ? Czas poka¿e.
Panie burmistrzu, do wyg³oszenia tych uwag gotowy by³em
w trakcie sesji. Swoje przemyœlenia w stosunku do mojej osoby
móg³ Pan zawrzeæ w innym punkcie porz¹dku obrad, daj¹c mi prawo do repliki. Taktycznie zamkn¹³
mi Pan usta i moje gratulacje za
pomys³. Lecz nie odbierze Pan mi
pióra i mo¿liwoœci odpowiedzi, co
niniejszym czyniê.
PS 1. Nadal podtrzymujê, ¿e
zwolnienie dyrektora DOSiR mia³o podtekst polityczny.
PS 2. Nadal podtrzymujê swoj¹ opiniê odnoœnie gabinetów stomatologicznych w placówkach
oœwiatowych. Winny byæ dostêpne nieodp³atnie w godzinach pracy szko³y dla uczniów. Kwesti¹
drugorzêdn¹ jest sprawa formu³y
ich finansowania.
PS 3. Panie Robercie Sosnowski! Funkcjonariuszami partyjnymi jesteœmy obydwaj, tylko ¿e:
po pierwsze, w ró¿nych partiach,
po drugie, ja mam wy¿sz¹ pozycjê w swojej.
PS 4. Panie burmistrzu, zapomnia³ Pan poinformowaæ Radê
Dzielnicy, ¿e Pan Prezydent
wreszcie po piêciu miesi¹cach zareagowa³ pozytywnie w niektórych sprawach na uchwa³y Rady
Dzielnicy i z³o¿y³ odpowiednie
wnioski Radzie Warszawy, która
18 wrzeœnia zwiêkszy³a plan wydatków Pragi Pó³noc o 3.880.000
z³.Warto jednak przy tym zauwa¿yæ, ¿e po³owa tych œrodków
zosta³a przeznaczona na administracjê.
Ireneusz Tondera
radny
Województwa Mazowieckiego

warto wiedzieæ

jarzêbina

Wed³ug ludowych wierzeñ wczeœnie opadaj¹ce jagody jarzêbiny
zapowiada³y nadchodz¹ce nieszczêœcie. Ale czerwone korale, wplecione w wieniec do¿ynkowy, zapewnia³y te¿ urodzaj na przysz³y rok.
Zacznijmy jednak od tego, ¿e to niewysokie drzewo naukowo nazywa
siê jarz¹b i roœnie g³ównie w Europie i Azji. Ma a¿ 80 odmian! Ale w
Polsce roœnie 6 gatunków. Wytrzyma³a na mróz jarzêbina ¿yje u nas
oko³o 80 lat, w innych rejonach zdarzaj¹ siê nawet okazy prawie 200letnie.
Drzewo zakwita wiosn¹, póŸniej kwiaty zmieniaj¹ siê w ¿ó³tawe jagody. Owoce powoli dojrzewaj¹, by jesieni¹ z pomarañczowych staæ
siê krwistoczerwone. Te zebrane w grona jagódki s¹ bardzo zdrowe,
maj¹ du¿o witaminy C i sole mineralne. Ale uwaga: œwie¿e zawieraj¹
kwas parasorbowy, wywo³uj¹cy biegunkê. Szkodliwa ta substancja
ginie podczas przetwarzania owoców. A jednym z takich sposobów
jest mro¿enie. Dlatego warto zbieraæ je dopiero po przymrozkach lub
zamra¿aæ.
Jarzêbinowe korale u¿ywa siê do domowych win, galaretek i wódek, g³ównie do jarzêbiaku. Nie wszystkie jednak odmiany mo¿na tak
wykorzystywaæ. Najlepsza jest jarzêbina s³odka, bo nie zawiera charakterystycznej goryczki. Ale te jagody s³u¿¹ za po¿ywienie tak¿e
zwierzêtom. Lubi¹ je jelenie, dziki i wiewiórki, a zw³aszcza ptaki. To
w³aœnie te ostatnie rozdziobuj¹c owoce, ale nie trawi¹c ich pestek,
rozsiewaj¹ nasionka jarzêbiny.
Ludmi³a Milc
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PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

Pracownia
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek w
godz. 16-20 tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

Ksi¹¿ki
na paŸdziernik
Elizabeth Adler „Lato w Toskanii”. Warszawa Amber,
2003. 29,80 z³.
Wspó³czesny romans dla pañ.
Rozwiedziona i samotnie wychowuj¹ca nastoletni¹ córkê Gemma dostaje pewnego dnia zaskakuj¹c¹ propozycjê. Jej matka,
emigrantka z W³och nieoczekiwanie dostaje spadek – dom w
Toskanii. Jad¹ tam we trójkê, by
prze¿yæ niezapomniane wakacje.
Kay Hooper „Osaczona”.
Warszawa Œwiat ksi¹¿ki, 2003.
24,90 z³.
Mroczny thriller. Narzeczony
Rachel, Thomas wiele lat temu
mia³ wypadek. Jego samolot
znikn¹³, ale cia³a nigdy nie odnaleziono. Ona teraz nadal jest
samotn¹ spadkobierczyni¹
ogromnej fortuny. I nagle w jej
¿yciu pojawia siê ktoœ bardzo do
niego podobny, tylko ¿e nazywa
siê inaczej i twierdzi, ¿e jej nie
zna. Kim jest tajemniczy nieznajomy?
Monika Szwaja „Jestem nudziar¹”. Warszawa Prószyñski i S-ka, 2003. 26 z³.
Bohaterka uwa¿a siê za nudziarê, bo jest samotn¹, trzydziestoletni¹ nauczycielk¹ polskiego w
liceum. Ale jej ¿ycie wcale nie
jest monotonne. Nie pozwalaj¹
na to uczniowie i dwie przyjació³ki, które zamierzaj¹ zmieniæ jej
¿ycie, a tak¿e przystojny ojciec
jednego z uczniów. Zabawna
ksi¹¿ka!
Lawrence Block „Pokorny
w³amywacz”. Poznañ Zysk i
S-ka, 2003. 19 z³.
Powieœæ kryminalna. Z³odziej
Bernie dostaje zwyk³e, wydawa³oby siê, zlecenie. Ale w domu,
do którego siê w³amuje zastaje
policjê i trupa. Tylko cudem udaje
mu siê uciec z tego miejsca, ale
staje siê najbardziej poszukiwanym przestêpc¹. Czy w takich
warunkach odnajdzie faceta, który go wrobi³?
Peter Mayle „Wszystko tylko
nie...” Warszawa Prószyñski i
S-ka, 2003. 24,90 z³.
M³ody przystojny Anglik Bennett
mieszka w Prowansji. Jest bez
pracy, a ca³e oszczêdnoœci wpakowa³ w jacht... który odp³yn¹³
razem z nieuczciwym wspólnikiem w sin¹ dal. Daje og³oszenie do gazety i dostaje propozycjê ³atwego i przyjemnego zarobku. Jednak ta mi³a przygoda staje siê bardzo niebezpieczna, a
sam Bennett znajdzie siê w niebezpieczeñstwie.
Keith Ablow „Przymus”. Poznañ Rebis, 2003. 28 z³.
Frank, psychiatra s¹dowy zostaje zatrudniony przez policjê w
sprawie morderstwa. Ofiar¹ jest
noworodek, a podejrzanych jest
piêæ osób z najbli¿szej rodziny.
Oskar¿ony zostaje m³odszy syn,
ale Frank nie wierzy w jego winê.
W œledztwie, jakie prowadzi, wychodz¹ na jaw kolejne sekrety
rodzinne. Czyta siê z zapartym
Ludmi³a Milc
tchem.
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Stowarzyszenie
Hospicjum Domowe

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT
DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Pomocne PCK
Rozpoczêta 6 paŸdziernika
kwesta na walkê z g³odem to druga w tym miesi¹cu akcja praskiego PCK. Pierwsz¹ by³o wrêczanie wyprawek szkolnych z pieniêdzy zebranych w ramach akcji

nauki. Zapewniono dobre warunki socjalno-bytowe, opiekê medyczn¹ i ratownicz¹. Dzieci korzysta³y z k¹pieli wodnych i s³onecznych, pozna³y piêkny zak¹tek
Mierzei Wiœlanej, jej topografiê i

“Wyprawka dla ¿aka”. Sto kompletów artyku³ów szkolnych (m.in.
d³ugopisy, kredki, flamastry, bloki, farby, zeszyty) otrzyma³y dzieci
z 4 szkó³ podstawowych: SP nr
73 ul. Bia³ostocka 10/18, SP nr
258 ul. Brechta 8, SP nr 127 ul.
Kowieñska 12/28, SP nr 50 ul. Jagielloñska 7.
Na koloniach letnich w Stegnie
Gdañskiej, zorganizowanych
przez Zarz¹d Rejonowy PCK
Warszawa Praga, wypoczywa³o
174 dzieci. 67% otrzyma³o dofinansowanie zarówno z Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc, jak ze
œrodków finansowych, uzyskanych w ramach kwesty PCK w
maju br. – 12.237 z³.
Dzieci wypoczywa³y nad morzem od 23 czerwca do 20 sierpnia, w ramach 4 czternastodniowych turnusów. W wiêkszoœci pochodzi³y z rodzin patologicznych,
ubogich i wielodzietnych. Kolonia
stworzy³a tym dzieciom mo¿liwoœæ oderwania siê od z³ej rzeczywistoœci rodzinnej. Po powrocie, bogatsze w pozytywne doœwiadczenia, a szczególnie w
mi³e wspomnienia, powróci³y do

historiê - wspomina Irena Wielebska-Wawrzyniak.
Od stycznia do sierpnia ze
wsparcia praskiego PCK skorzysta³o 4170 osób. Z magazynu
przy ul. Szymanowskiego 7 rozdano 6640 kg odzie¿y, 6215 kg
artyku³ów spo¿ywczych, 902 kg
artyku³ów chemicznych, leków,
sprzêtu gospodarstwa domowego. Przerwa w tej dzia³alnoœci
spowodowana jest remontem magazynu.
Po zakoñczeniu remontu magazyn bêdzie czynny w poniedzia³ki, œrody, pi¹tki w godz. 911. Pomoc mog¹ otrzymaæ
mieszkañcy Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie, Targówka, Bia³o³êki, Wawra i Rembertowa.
Biuro Zarz¹du Rejonowego
PCK Warszawa Praga przy ul.
Szymanowskiego 7 lok. 112,
czynne jest codziennie w godzinach 9- 13, tel/fax 619- 8549. Przed wejœciem ustawione
s¹ kontenery na odzie¿. Dzia³acze PCK zachêcaj¹ do sk³adania tam rzeczy, które przekazane zostan¹ osobom potrzebuj¹cym.
K.

W akcji sadzenia pól nadziei aktywnie uczestniczy³
tak¿e burmistrz Targówka Romuald Gronkiewicz.

W ofercie drzwi: suwane
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d
sk³adane rewno file
p
rozwierane 50 ko odobn
lor
e
rów przejœciowe
ów
200 kolo

¯onkil to miêdzynarodowy symbol nadziei dla ludzi chorych
na raka. Akcja pomocy dla hospicjum trwa. W³¹cz siê do niej!
Pomó¿ hospicjum! To takie ³atwe. Wystarczy wrzuciæ datek do
skarbonki podczas kwesty lub przekazaæ wp³atê przelewem:
Bank PKO BP IV O/Warszawa
09-10201042-122761658, Hospicjum Domowe
ul. Tykociñska 27/35, 03-545 Warszawa
tel. 679-67-00, 679-68-85, 679-68-48
e-mail:hospicjum@marianie.pol.pl

RAL

zapraszamy
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA
RADZYMIÑSKA 116
116

dawny BESAR
tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

Gabinet
przyjazny
rodzinie
dokoñczenie ze str. 1

zabiegów profilaktycznych skutecznie zapobiega rozwojowi
próchnicy u dzieci, a atmosfera i
wystrój gabinetu sprzyjaj¹ prze³amaniu lêku u dzieci przed stomatologiem. W poczekalni dzieci
wybieraj¹ bajkê, któr¹ obejrz¹
podczas zabiegu. W gabinecie
ogl¹daj¹ wybran¹ bajkê, le¿¹c na
fotelu. Nasi mali pacjenci s¹ spokojni poniewa¿ stosujemy SPECJALNE SMAKOWE ¯ELE
ZNIECZULAJ¥CE, na koniec
wybieraj¹ kolor swojego wype³nienia, posiadamy bowiem KOLOROWE WYPE£NIENIA.
Du¿y nacisk k³adziemy na
wczesne wykrywanie i leczenie
wad zgryzu, stosuj¹c aparaty sta³e i zdejmowane u dzieci i doros³ych. Zapewniamy konsultacje
ortodontyczne u specjalisty.
W dziedzinie stomatologii zachowawczej stawiamy na ESTETYKÊ, u¿ywaj¹c najnowoczeœniejszych i sprawdzonych materia³ów .
Oferujemy uzupe³nienia protetyczne o najwy¿szej jakoœci m.in.
mosty porcelanowe, korony pe³noceramiczne (bez metalu) o naj-

wy¿szej kosmetyce oraz odbudowy brakuj¹cych zêbów na implantach. Wykonujemy tak¿e protezy
ruchome tj. proteza szkieletowa,
akrylowa oraz kosmetyczne protezy bezklamrowe.
W dziedzinie chirurgii nie tylko
usuwamy zêby - wrêcz przeciwnie, staramy siê je ratowaæ za
wszelk¹ cenê - choæby poprzez
sterowan¹ regeneracjê koœci,
zw³aszcza u osób cierpi¹cych na
paradontozê, a jeœli to niemo¿liwe i z¹b trzeba usun¹æ- wstawiamy IMPLANTY.
Przygotowaliœmy specjalne pakiety rodzinne.
Stawiamy tylko na jakoœæ i zadowolenie naszych pacjentów, zapewniamy atrakcyjne ceny przy
europejskim standardzie us³ug.
Na wszystkie us³ugi dajemy
gwarancjê.
Serdecznie zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-21, soboty 9-15.
Przyjmujemy zapisy
telefoniczne

889-70-80
889-70-81
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Tym razem AVE MEN!
Doœæ czêsto mamy przyjemnoœæ informowaæ o sukcesach
koncertowych i festiwalowych
dziewczêcego chóru AVETKI z
P³ud. Dwa lata temu pisaliœmy, ¿e
„Avetki podbi³y Kalisz”.
Mi³o nam zakomunikowaæ, i¿ w
tym roku bia³o³êccy chórzyœci
wybrali siê do Kalisza. Tym razem
trzydziestoosobowy zespó³ wyst¹pi³ w uk³adzie mieszanym, czy-

li AVETKI z AVE MEN oœmioma
m³odymi mê¿czyznami: studentem - Tomaszem Przyborowskim,
licealistami - Grzegorzem Przyborowskim, Jakubem Markowskim,
Markiem Kobia³k¹, Adamem Bochenkiem i Sebastianem Skar¿yñskim oraz gimnazjalistami Marcinem Osiñskim i Paw³em
Smoczyñskim, wspieranymi wokalnie przez Ma³gorzatê „Ziutê”
Bruliñsk¹, dysponuj¹c¹ niepowtarzalnym, urzekaj¹cym kontraltem.
W AVE s¹ od dwóch lat, prze³amuj¹c stereotyp, i¿ œpiewanie to
domena p³ci piêknej.
4 i 5 paŸdziernika, w posiadaj¹cym znakomite warunki akustyczne kaliskim koœciele œw. Ap.
Piotra i Paw³a, swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³o ponad 30 zespo³ów i kilkoro solistów
z ca³ej Polski, zaœ wystêpy ocenia³o trzyosobowe jury, z³o¿one z
wyk³adowców Katedry Muzykologii poznañskiego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza. I miejscami
nagrodzono 5 wykonawców, a 4
wyró¿niono. W pi¹tce najlepszych

znalaz³ siê p³udowski chór oraz
jego solistki. Jury skomentowa³o
wystêp krótkim „Bez zastrze¿eñ!
Perfekcyjnie! Tak trzymaæ!”
Oprócz udzia³u w festiwalu,
m³odzi œpiewacy z P³ud dali 2 koncerty, bardzo ciep³o przyjête przez
publicznoœæ. Nie zabrak³o innych
atrakcji, jak to zwykle bywa, gdy
AVE jest razem...
Dodajmy, ¿e AVE i AVETKI w

ci¹gu ostatnich trzech lat uzbierali ju¿ ponad 30 nagród i wyró¿nieñ na ogólnopolskich i miêdzynarodowych festiwalach. Obecnie
zespó³ rozrós³ siê do swoistego
Towarzystwa Muzycznego. Pojawi³y siê AVECI¥TKA (piêtnastoosobowa grupa najm³odszych
œpiewaków) oraz seniorzy GOLD
OLD AVE. Niebawem i oni stan¹
na konkursowej scenie. Ju¿ w pi¹tek, dziêki wydatnej pomocy
w³adz Dzielnicy Bia³o³êka, jad¹ do
Komprachcic na V Ogólnopolski
Festiwal Pieœni Religijnej.

Czterdzieœci gobelinów...
Dom Kultury “Zacisze” zaprasza w niedzielê 19.X o g. 17 na
otwarcie wystawy, która jest
podsumowaniem 15 lat istnienia
sekcji tkactwa artystycznego.
Wernisa¿ uœwietni koncert
“Nowe Spojrzenie”. Wyst¹pi sopranistka Gra¿yna Biernat-Borowska przy akompaniamencie
Micha³a Borowski.

W sobotê 25.X, o g. 10 wystartuje rodzinny turniej szachowy. Zarówno doroœli jaki i ich pociechy bêd¹ mogli po³¹czyæ swoje si³y tocz¹c na szachownicy
pojedynki rodzina kontra rodzina. Ponadto bêdzie mo¿na
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
rozwi¹zuj¹c zagadki szachowe i
bior¹c udzia³ w konkursach.

Sobota to tak¿e pocz¹tek
“Weekendu ze szk³em”. W tym
dniu oraz w niedzielê w godz.
10-16 bêd¹ odbywaæ siê warsztaty w pracowni witra¿u.
Bli¿sze informacje: Dom
Kultury “Zacisze”, ul. Blokowa
1, tel. 679 84 69

