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DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

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

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

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

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA PA•DZIERNIKOWA
konsultacje ortodontyczne  40% zni¿ki

przegl¹dy  stomatologiczne   bezp³atnie

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa

• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ

• nowoczesna protetyka

• RTG
• bezboleœnie

• klimatyzacja

• konkurencyjne ceny

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

bezp
³atn

e

prze
gl¹d

y

GABINET  STOMATOLOGICZNY       Szwedzka 37
tel. 818-07-91

czynne 9-20
sobota 9-14

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe
UWAGA!     −−−−−promocyjna cena koron porcelanowych

Poznaj

swojego

dzielnicowego
czêœæ 2

ZAPRASZAMY pon.-pt. 10.00-19.00, sob. 10.00-16.00, nd.10.00-15.00
WARSZAWA-GROCHÓW, ul. TERESPOLSKA 4, telefon 810-56-99

ODZIE¯ DAMSKA, MÊSKA, DZIANINA

OBUWIE DAMSKIE, MÊSKIE,
GALANTERIA SKÓRZANA

ODZIE¯ DAMSKA I MÊSKA
Z FIRM: Aryton, Lara Fabio, Lusatia,

Pabia, Fala, Próchnik, Elfa, Gamatex,

Kastor, Cosma, Tomaszek
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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

Realizujemy indywidualne za-
mówienia z zakresu akwary-

styki s³odkowodnej, pe³ny ser-
wis akwarystyczny, akwaria w
dowolnym wymiarze.

Dowóz akwarii gratis

Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w wor-

kach 15 kg.

SKLEPY ZOOLOGICZNE

AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA DLA ZWIERZ¥T

ul.Mickiewicza 23     839-03-70

ul.Radzymiñska 153  679-19-00

telefon dy¿urny   0601-38-48-58

zapraszamy:

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

www.diskus-zoo.com.pl

diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

SUPER CENY, RABATY!!!

DISKUS ZOO

AUTO-PARTNER

www.auto-partner.pl

Specjalistyczny serwis

samochodów francuskich

i innych

- diagnostyka, geometria

- zawieszenie, hamulce

- uk³ady kierownicze

Peugeot, Renault, Citroen

Z¹bki ul. Klamrowa 2

tel.424-96-00,050978472

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

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

- mapy prawne, rozgraniczenia

- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami

bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

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

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

www.geodeta.waw.pl

GEODETA ∝ &∝ &∝ &∝ &∝ & ΩΩΩΩΩ

ul. Jagielloñska 38
tel. 818-89-68

kom 0602-616-877

uczniowie - zni¿ki

MI£A, FACHOWA OBS£UGA

PRASKA AUTO SZKO£A

„PAS”
kategorie A1,A,B,C,E

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

• 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

P.P.H.U. ”SENATOR”

0602 238 622

PRODUCENT MEBLI

KUCHENNYCH

Zaprasza do sklepu firmowego

na Targówek

ul. Gorzykowska 11

(022) 678-21-92
pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

koñcówki serii, towary
z likwidowanych firm

i sklepów odzie¿owych

i przemys³owych, urzêdów
skarbowych i celnych

Targowa 1

 wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ - niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

�

Obrady XXIII sesji Rady Dziel-
nicy Targówek, 4 paŸdziernika,
zaczê³y siê od interpelacji. Rad-
ni zdecydowali o tym po informa-
cji przewodnicz¹cego Macieja
Œwiderskiego, ¿e burmistrz musi
wyjœæ za 45 minut.

Pierwsza dpowiedŸ burmi-
strza Romualda Gronkiewicza
na interpelacjê Witolda Harasi-
ma zosta³a przyjêta bez emocji:
w urzêdzie pracuje 136 osób,
tyle samo by³o zatrudnionych 1
sierpnia, 1 lipca – 135.

O¿ywienie nast¹pi³o po pyta-
niu Bohdana Go³aszewskiego:
dlaczego z Biura Rady zabrano
kasetê z nagraniem posiedzenia
komisji sportu? Maciej Œwiderski
doda³, ¿e burmistrz  wyda³ pole-
cenie  przekazania kasety  z po-
miniêciem oficjalnej drogi, a po
piœmie przewodnicz¹cego rady
powo³a³ komisjê do przegrania
kasety.

Romuald Gronkiewicz wyja-
œni³, ¿e wykonuj¹c polecenie
prezydenta Warszawy udostêp-
ni³ kasetê kontrolerom z Urzêdu
Miasta, badaj¹cym inwestycje
prowadzone przez OSiR. Radni
zwrócili  uwagê, ¿e kontrola po-
winna dotyczyæ pracy urzêdni-
ków, nie radnych; kontrolerom
nale¿a³o udostêpniæ – za wiedz¹
przewodnicz¹cego – najwy¿ej
tekst protoko³u z posiedzenia ko-
misji.

Przedstawienia na nastêpnej
sesji wyników kontroli w sprawie
basenu domaga³ siê Andrzej Ko-
bel. “O kontroli wiem tyle, ile rad-
ni Targówka” – powiedzia³ bur-
mistrz. Zapewni³, ¿e na ¿ycze-
nie radnych zwróci siê do pre-
zydenta, by pracownicy delega-
tur 2 wydzia³ów udzielili radzie
wyjaœnieñ. Kontrola jeszcze siê
nie zakoñczy³a.

Jan Mamaj chcia³ poznaæ wy-
niki 2-letniej pracy komisji kon-
trolnej, badaj¹cej pracê poprzed-

Nic bez Warszawy
niego zarz¹du. “To nie ten punkt.
Teraz odpytujemy zarz¹d” –
przypomnia³ przewodnicz¹cy ko-
misji Andrzej Kobel.

W kolejnym punkcie radni za-
jêli siê projektem uchwa³y w
sprawie sprzeda¿y – w drodze
bezprzetargowej – lokali u¿ytko-
wych w domach wielolokalo-
wych. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ
takich lokali w zasobach dzielni-
cy wy³¹czono ze sprzeda¿y
uchwa³¹ z 25 lutego. Z pozosta-
³ych 11 do sprzeda¿y zakwalifi-
kowa³o siê 5, spe³niaj¹cych wa-
runki okreœlone w zarz¹dzeniu
prezydenta miasta: suterena
przy Poleskiej 3; partery budyn-
ków mieszkalnych przy Bazy-
liañskiej 18 i Rembieliñskiej 15
oraz piwnice przy £ojewskiej 10
i £ojewskiej 22.

Komisja pozytywnie zaopinio-
wa³a projekt uchwa³y. Wicebur-
mistrz Robert Radzik wyjaœni³,
¿e procedura wyceny tych lokali
ruszy, gdy uchwa³a trafi do pre-
zydenta.

Jan Mamaj zaproponowa³ wy-
kreœlenie z listy lokalu przy ul.
Bazyliañskiej 18, wynajmowane-
go przez “Ruch”, gdy¿ firma  ta
ma byæ sprzedana; gdy wejdzie
inwestor zagraniczny, zarz¹dza-
nie mo¿e byæ utrudnione. W g³o-
sowaniu imiennym, za wykreœle-
niem tego lokalu z listy do sprze-
da¿y opowiedzia³o siê 13 rad-

nych, 3 by³o przeciw, 6 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. Uchwa³ê po-
par³o 17 radnych, 4 wstrzyma³o
siê od g³osu, nikt nie by³ prze-
ciwny.

Projekt drugiej uchwa³y doty-
czy³ opinii o zmianie za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu mia-
sta na rok 2004, z autopopraw-
k¹ zarz¹du Targówka (zwiêksze-
nie dochodów o 299 000 z³ i wy-
datków o tê kwotê – dotacja
przedmiotowa dla ADK oraz
zwiêkszenie dochodów o 83 000
z³ i wydatków o tê kwotê – dota-
cja dla DK “Œwit”; nadwy¿kê
œrodków na zadaniach inwesty-
cyjnych w wysokoœci 964 000 z³
proponuje siê przeznaczyæ na
zakup gotowych dóbr inwesty-
cyjnych, zg³oszonych do projek-
tu bud¿etu na 2005 r.). Komisje
oœwiaty i inwestycji pozytywnie
zaopiniowa³y projekt uchwa³y,
ale bez szczegó³ów dotycz¹cych
zakupów.

Propozycjê Jana Mamaja, by
g³osowanie w tej sprawie prze-
³o¿yæ na nastêpn¹ sesjê, popar-
li: Zbigniew Poczesny i Sylwia
Góralska, przeciwny by³ Witold
Harasim. Wiceburmistrz Radzik
zwróci³ uwagê, ¿e opóŸnienie
podjêcia uchwa³y przez Radê
Targówka mo¿e sprawiæ, ¿e ko-
misje Rady Warszawy nie zd¹-
¿¹ jej zaopiniowaæ przed sesj¹
rady 21 paŸdziernika. i z tego
powodu wykorzystanie œrodków
przez Targówek mo¿e byæ za-
gro¿one. Argumenty okaza³y siê
przekonuj¹ce: 15 radnych zag³o-
sowa³o przeciw przesuniêciu ter-
minu sesji, 4 by³o “za”, jeden
wstrzyma³ siê od g³osu. Uchwa-
³ê, wraz z autopoprawk¹ zarz¹-
du, popar³o 19 radnych, 2
wstrzyma³o siê od g³osu, nie
by³o przeciwnych.

K.

W niedzielê, 3 paŸdziernika, w
Szkole Podstawowej nr 84
im.Waleriana £ukasiñskiego od-
by³ siê Pierwszy Piknik Rodzin-
ny, który zainaugurowa³ obcho-
dy 90-lecia istnienia szko³y. Na
uroczystoœæ t³umnie przybyli
uczniowie, nauczyciele, rodzice
oraz okoliczni mieszkañcy, którzy
postanowili mi³o spêdziæ czas w
s³oneczne paŸdziernikowe popo-
³udnie.

Boisko szkolne przy ulicy Ra-
dzymiñskiej 227 przybra³o nieco-
dzienny wygl¹d - z  jednej strony
kilka namiotów, rozstawionych
przez harcerzy, a z drugiej zada-
szona scena, na której wystêpo-
wa³y ró¿ne zespo³y. Nie zabra-
k³o tak¿e grilla, na którym pieczo-
no kie³baski. Nad bezpieczeñ-
stwem uczestników imprezy czu-
wa³a policja i stra¿ miejska.

Punktualnie o godzinie 14
wszystkich zgromadzonych po-
wita³a nauczycielka plastyki, Re-
nata Majewska, inicjatorka impre-
zy. Historiê szko³y przypomnia³a
dyrektor Urszula Lenkiewicz. Po-
wsta³a w 1914 roku. Budynek, w
którym obecnie mieœci siê pla-
cówka, oddano do u¿ytku we
wrzeœniu 1964 roku jako Pomnik
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego.
„Jesteœmy wszêdzie tam, gdzie
nas potrzebuj¹” - powiedzia³a
dyrektor, cytuj¹c motto z mono-
grafii szko³y, a potem ¿yczy³a
wszystkim udanej zabawy.

A radoœci i dobrej zabawy rze-
czywiœcie nie zabrak³o. Kiedy
uczniowie i rodzice wypuœcili w
powietrze 90 balonów, rozpocz¹³
siê pokaz pos³uszeñstwa psów,
zorganizowany przez Komendê
Sto³eczn¹ Policji. Piknik uœwiet-
ni³y tak¿e wystêpy szkolnego ze-
spo³u wokalno- instrumentalnego
„Bemolki” pod kierownictwem
El¿biety Leciak. Na boisku roz-
brzmia³y m.in. piosenki „Tyle
s³oñca w ca³ym mieœcie” oraz
„ChodŸ, pomaluj mi œwiat”. Dwie
uczennice i jedna absolwentka
szko³y, które œpiewa³y solo, do-
sta³y w nagrodê p³yty z autogra-

90 lat minê³o...

W trzydniowej akcji, organizo-
wanej pod patronatem Wydzia-
³u Ochrony Œrodowiska Dzielni-
cy Targówek wziê³o udzia³ oko-
³o 5000 mieszkañców Targówka
i ca³ej Warszawy. Ka¿dy, kto
przyniós³ surowce wtórne i zu-
¿yte baterie móg³ wymieniæ je na
upominek. Du¿ym zaintereso-
waniem cieszy³y siê wystêpy
grup tanecznych, instrumental-
nych i wokalnych, które odby³y
siê w Centrum Handlowym przy
ul. G³êbockiej w sobotê 18 wrze-
œnia.

£¹cznie podczas trzech dni
trwania akcji „Sprz¹tanie œwiata
na Targówku” zebrano:1950 kg
papieru, 200 kg tworzyw sztucz-
nych, 430 kg szk³a, 49 kg pu-
szek, 114 kg baterii.

Bezpoœrednio w akcjê zaan-
ga¿owa³o siê: 11 przedszkoli, 2
gimnazja, 4 Szko³y Podstawo-
we, LO oraz wiele jednostek
oœwiatowych, które by³y odbior-
c¹ proponowanych przez nas
dzia³añ.

Odpady przynosili i segrego-
wali g³ównie doroœli mieszkañ-
cy osiedla i dzielnicy. Uczniowie
sprawnie pomagali i uczyli
mieszkañców, jak segregowaæ

fami Haliny Fr¹ckowiak i Szymo-
na Wydry.

Jedn¹ z atrakcji s³onecznego
pikniku by³y tak¿e zabawy zrêcz-
noœciowe takie, jak tor przeszkód
i  przeci¹ganie liny. Do pierwszej
konkurencji stanêli rodzice, na-
uczyciele i uczniowie. Zwyciê¿y-
³y oczywiœcie dzieci, które najle-
piej poradzi³y sobie ze slalomem,
czo³ganiem siê po materacu i
przechodzeniem przez szarfê. W
przeci¹ganiu liny lepsi od na-
uczycieli okazali siê rodzice, ale
obie strony i tak podkreœla³y, ¿e
rywalizuj¹ ze sob¹ tylko dla za-
bawy, a na co dzieñ wspó³pracu-
j¹ dla dobra szko³y.

Jednym z punków programu
jubileuszowego pikniku by³y rów-
nie¿  aukcje prac plastycznych,
podarowanych przez misjonarzy
ze stowarzyszenia „Miva Polska”.
Oprócz afrykañskich pejza¿y li-
cytowano tak¿e prace uczniów,
wykonane ró¿nymi technikami.
Za niektóre z nich uzyskano na-
wet 70- 80 z³otych, a dochód ze
sprzeda¿y przeznaczony zosta-
nie w ca³oœci na rzecz szko³y.

Atmosferê w trakcie pikniku

podgrzewa³a nie tylko aukcja, ale
i prezentacja walk historycznych,
g³ównie na szable, zorganizowa-
na przez zespó³ „Karabela” z Za-
cisza. Wspó³czesne formy walki,
w tym chwyty judo,  pokazywali
cz³onkowie AZS Warszawa.

Po prezentacjach mo¿na by³o
przejœæ do namiotów, w których
zorganizowano loteriê fantow¹.
Wœród fantów podarowanych
przez uczniów i rodziców znala-
z³y siê miêdzy innymi ksi¹¿ki,
maskotki, p³yty CD i kasety video,
a ka¿dy kupiony los gwarantowa³
wygran¹. Nie zabrak³o tak¿e sto-
isk z  gad¿etami zamówionymi
przez szko³ê na 90-lecie.  A kie-
dy uczestnicy pikniku poczuli siê
g³odni, mogli spróbowaæ serwo-
wanych w namiotach smako³y-
ków. By³o i danie afrykañskie,
przygotowane przez misjonarzy,
i  ciasto domowe. A grochówka
za przys³owiow¹ z³otówkê roze-
sz³a siê jak œwie¿e bu³eczki.

Rodzinny piknik stanowi³ jed-
nak tylko preludium do oficjal-
nych obchodów 90-lecia szko³y,
które odbêd¹ siê w grudniu.

Barbara Matusik

Posprz¹taliœmy œwiat
odpady. Wiele osób uzna³o ten
dzieñ za doskona³¹ okazjê do
przeprowadzenia drobnych po-
rz¹dków w domu i piwnicy.

Pani Maria (87), wieloletnia
mieszkanka Targówka ze wzru-
szeniem przyjê³a podarowan¹
torbê p³ócienn¹ na zakupy i po-
wiedzia³a, ¿e ona, to siê nawet
nie spodziewa³a, ¿e coœ dosta-
nie, „robi to po prostu, od serca,
dla swoich wnuków, aby ¿yli w
lepszym i czystszym œwiecie”.

Przedstawiciele Przedszkoli:
nr 103 i nr 1 przywieŸli po kilka-
dziesi¹t kg makulatury i tworzyw
sztucznych, które przedszkolaki
zbiera³y przez dwa tygodnie. Kil-
kadziesi¹t baterii przynios³a rów-
nie¿ grupa z jednej z warszaw-
skich szkó³ technicznych.

Organizatorzy: Fundacja Na-
sza Ziemia, Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska Dzielnicy Targówek.
Sponsorzy: Procter&Gamble,
Centrum Handlowe Targówek,
Rekopol Organizacja Odzysku
S. A. Partnerzy: Reba Organiza-
cja Odzysku S. A., Aminex Sp. z
o. o. Patroni medialni: Radio Dla
Ciebie, Nowa Gazeta Praska.

O

ZAWIADOMIENIE

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

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

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy Bo-

tewa na odcinku od ul. Myœliborskiej w kierunku ulicy
Ceramicznej w Warszawie.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni
od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnio-
ski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Ar-
chitekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka , Urz¹d Dzielnicy Bia-
³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/51 03
225  w pokoju 308 w godzinach pracy Urzêdu.
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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

autoryzowany  punkt sprzeda¿y CYFRY+, monta¿ anten
satelitarnych i telewizji naziemnej
projektowanie i wykonanie instalacji RTV i SAT
sprzeda¿ tunerów cyfrowych i podzespo³ów do budowy
sieci RTV i SAT
naprawa, modernizacja, zestawy komputerowe
na zamówienie, sprzeda¿ czêœci
zestawy do regeneracji tuszy do drukarek, skup zu¿ytych
cartridgy i tonerów

�

�

�

�

�

ul. Remiszewska 1/10A (wejœcie od ul. Gorzykowskiej)

pon.-pt. 10-18, sob. 9-14

 tel. 744-02-00  e-mail: kompsat@aster.pl

„KOMPSAT” KOMPUTERY I TV SAT

W paŸdzierniku mija rok
dzia³alnoœci oddzia³u SKOK
im. F. Stefczyka na Pradze.
Lokalizacja oddzia³u okaza-
³a siê strza³em w 10-tkê, o
czym œwiadczy szybko ro-
sn¹ca liczba Cz³onków. W tej
chwili jest ich prawie pó³to-
ra tysi¹ca.

Przypomnijmy, ¿e SKOK-i
zak³adane s¹ przez ludzi, któ-
rzy sami organizuj¹ siê po to,
by wspólnie oszczêdzaæ i w ra-
zie potrzeby wspieraæ po¿ycz-
kami. Z za³o¿enia nie s¹ wiêc
instytucjami nastawionymi na
zysk i dziêki temu maj¹ niskie
koszty, co pozwala im propo-
nowaæ swoim Cz³onkom ko-
rzystne warunki lokat i kredy-
tów.

W chwili obecnej hitem w
ofercie jest po¿yczka PAKIET
24, dostêpna bez porêczycieli
w kwocie do 10 tys. z³ w ci¹gu
24 godzin. Do 30 tys. z³ bez
porêczycieli mog¹ otrzymaæ
pracownicy sfery bud¿etowej
(po¿yczka PRESTIGE GOLD).
Plusem po¿yczki mieszkanio-
wej jest mo¿liwoœæ zaci¹gniê-
cia kredytu w wysokoœci 100%

Gdyby nie artyku³ w jednym z
codziennych ogólnopolskich tytu-
³ów zapewne nikt nie pomyœla³by,
jak trudny jest los ptaków w wiel-
komiejskim œrodowisku. Asump-
tem do owego tekstu sta³y siê pra-
ce przy ocieplaniu budynków Ro-
botniczej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej Praga, podczas których na
otwory wentylacyjne zak³adano
zabezpieczenia w postaci siatek,
co jest ju¿ standardem budowla-
nym.

Co maj¹ siatki do losu ptaków?
Bardzo wiele. Dotychczas ptaki
bez przeszkód mog³y siê dosta-
waæ na poddasza przez otwory
wentylacyjne, po zamontowaniu
siatek  zosta³y pozbawione mo¿-
liwoœci dotarcia do gniazd. Odby-
wa³o siê to - jak sugerowa³a au-
torka tekstu - w okresie lêgowym.
Doros³e ptaki nie mog³y wysiady-
waæ jaj i karmiæ piskl¹t. Problem
spory, st¹d zwo³ane przez RSM
Praga posiedzenie panelowe po-
³¹czone z wizj¹ lokaln¹ na bia³o-
³êckim osiedlu mieszkaniowym i
próby znalezienia sensownego
wyjœcia z sytuacji ma³o komforto-
wej dla ptaków i dla mieszkañców
osiedli. Dlaczego dla mieszkañ-
ców? Ptasie odchody tworz¹ na
poddaszach pok³ady niezbyt ³ad-
nie pachn¹cej i niebezpiecznej
dla zdrowia masy.

Jak powiedzia³ szef jednego z
osiedli RSM Praga nie jest praw-
d¹, ¿e zak³adano siatki nie ogl¹-
daj¹c siê na sytuacjê ptaków.
Tam, gdzie by³y pisklêta - pozo-
stawiano otwory, jaja usuwano.
Najwiêksze problemy stwarzaj¹
go³êbie - to one s¹ g³ównymi
sprawcami powstawania pok³a-
dów guana. Jak wynika³o z prze-
kazanych zebranym informacji,
pracownicy RSM wielokrotnie
usuwali warstwy ptasich odcho-
dów, pe³zaj¹c na czworakach,  lub
wrêcz le¿¹c - poddasza s¹ bar-
dzo niskie. U¿ywali masek - to
niewiele da³o i tak niemal wszy-
scy wymiotowali i kategorycznie
zapowiedzieli, ¿e nigdy wiêcej i za
¿adne pieni¹dze nie bêd¹ usuwaæ
guana.

Nastêpnym problemem wyni-
kaj¹cym z nabudowywania siê
warstwy odchodów jest proces
degradacji we³ny mineralnej, któ-
ra ociepla budynki w³aœnie na
owych poddaszach. We³nê trze-
ba wymieniaæ co cztery lata, a to
powoduje dodatkowe koszty. Jak
powiedzia³ Andrzej Pó³rolniczak
wszyscy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
ptaki gdzieœ musz¹ mieszkaæ,
st¹d potrzeba znalezienia modus
vivendi. W trakcie wizji lokalnej
mo¿na by³o - wspinaj¹c siê po
w¹skiej drabince - zajrzeæ na pod-
dasze jednego z budynków, co
niniejszym uczyniliœmy. Gruba
warstwa go³êbich, niezbyt cieka-
wie pachn¹cych odchodów, by³a
widoczna na ca³ej d³ugoœci prze-
strzeni stropowych, doskonale
widoczne by³y równie¿ spusto-
szenia jakie poczyni³ ich kwaœny
odczyn w warstwie izolacyjnej
we³ny mineralnej.

 W dyskusji jako pierwszy g³os
zabra³ ornitolog informuj¹c, ¿e
gniazda w konstrukcjach budow-
lanych, w warunkach miejskich,

Ludzie i ptaki

NE
WS

SUPERDENTYSTA

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

Czy uœmiech to

sprawa k³opotliwa?
Czy twój uœmiech powoduje twoje zak³opotanie, gdy¿ wy-

daje ci siê, ¿e wszyscy przygl¹daj¹ siê twoim zêbom?

Jeœli nie jesteœ œwiadomy jak twój uœmiech wp³ywa na twoje

relacje z otoczeniem, odpowiedz na poni¿sze pytania.

• Czy gdy patrzysz w lustro podczas uœmiechu widzisz twarz

starsz¹ ni¿ jest naprawdê?

• Czy masz szpary, przerwy pomiêdzy zêbami?

• Czy twoje zêby maj¹ przebarwienia lub s¹ ¿ó³te?

• Czy twoje zêby s¹ starte, przez co twój uœmiech czyni ciê

starszym?

• Czy gdy siê œmiejesz widaæ ciemne plomby lub nie kosme-

tyczne korony?

• Czy twoje zêby s¹ popêkane, brzydkie lub nierówne?

• Czy zas³aniasz usta gdy siê uœmiechasz?

• Czy unikasz uœmiechu gdy chc¹ zrobiæ ci zdjêcie?

Jeœli odpowiedz na któreœ z pytañ jest pozytywna  - nie przej-

muj siê - w Polsce mo¿na z tym ¿yæ.

Ale gdy przeszkadza ci to w osi¹gniêciu satysfakcji z w³asne-

go wygl¹du, akceptacji partnera, karierze itp. wybierz mój ga-

binet – poniewa¿ korzystam z najnowszej wiedzy, najlepszego
sprzêtu i materia³ów. A ka¿da stomatologia wykonana przeze

mnie jest stomatologi¹ kosmetyczn¹.

zak³adaj¹ je¿yki, szpaki, wróble,
kawki, jaskó³ki oknówki i go³êbie.
Wszystkie ptaki - poza go³êbiami
- s¹ chronione i niszczenie ich
gniazd jest niedopuszczalne w
okresie od marca do paŸdzierni-
ka. I tu pojawia siê konflikt intere-
sów, bowiem w³aœnie w tym cza-
sie (ze wzglêdu na dobre warun-
ki pogodowe) wykonuje siê docie-
plenia budynków i remonty elewa-
cji. Naukowiec stwierdzi³, ¿e ma
œwiadomoœæ, jak¹ niedogodno-
œci¹ dla mieszkañców s¹ ptasie
odchody, ale zapewni³, ¿e pod
wzglêdem sanitarnym nie stwa-
rzaj¹ ¿adnego zagro¿enia dla
zdrowia. Nie s¹ niebezpieczne
nawet odchody go³êbia miejskie-
go.

 Jako pewne rozwi¹zanie za-
proponowa³ skrzynki lêgowe dla
kawek, szpaków i byæ mo¿e je¿y-
ków, przy czym sposób ich budo-
wania i miejsca, w których nale-
¿a³oby je montowaæ powinny byæ
konsultowane ze specjalistami.
Andrzej Pó³rolniczak powiedzia³,
¿e przy wsparciu Powiatowego i
Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i po konsultacjach z
ornitologami rzecz by³aby do zre-
alizowania. Jeœli chodzi o nie-
szczêsne otwory wentylacyjne,
naukowiec zaproponowa³ zmniej-
szenie co pi¹tego z nich i pozo-
stawienie go bez zabezpieczenia
siatk¹, wykonanie wewn¹trz od-
powiednich tulei, co  umo¿liwi³o-
by zak³adanie gniazd mniejszym
ptakom - je¿ykom, szpakom czy
choæby wróblom, których popula-
cja dramatycznie spada. Jak po-
wiedzia³, dziêki temu na podda-
sza nie bêd¹ siê dostawa³y go³ê-
bie, które z pewnoœci¹ poradz¹
sobie zak³adaj¹c gniazda w in-
nych miejscach. Ten pomys³ i de-
klaracja pomocy ze strony ornito-
logów zosta³y bardzo dobrze
przyjête przez w³adze RSM Pra-
ga.

Jak widaæ warto czasem pody-
skutowaæ, bo ludzie i ptaki w mia-
stach s¹ na siebie skazani. I oby
tak by³o zawsze.                   E.G.

ODDZIA£ SKOK
ma ju¿ rok

wartoœci inwestycji z ratami
roz³o¿onymi na okres 15 lat.

Do osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ skie-
rowany jest PAKIET TANDEM,
który obejmuje rachunek bie-
¿¹cy oraz dostêp do po¿yczek
przeznaczonych na finanso-
wanie dzia³alnoœci firmy.

Od 1 wrzeœnia br. we
wszystkich oddzia³ach SKOK
Stefczyka dostêpne jest  Indy-
widualne Konto Emerytalne.
IKE to propozycja dla ka¿de-
go pe³noletniego Polaka, da-
j¹ca mo¿liwoœæ oszczêdzania
na dodatkow¹ emeryturê bez
p³acenia podatku od zysków
kapita³owych (tzw. podatku
Belki”). Na IKE mo¿na wp³a-
caæ pieni¹dze w dowolnie wy-
branym terminie i w dowolnej
wysokoœci.

Szczegó³owych informa-

cji na temat pe³nej oferty

SKOK-u udziel¹ Pañstwu

pracownicy oddzia³u przy

ul. Okrzei 34 (wejœcie od ul.

Targowej) lub pod numerem

telefonu: 741 13 05 do 07.

Wci¹¿ najlepsza

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

wybrane wierzytelnoœci kupujemy

022 425 42 23 w godz. 9.00-15.00

www.ster.fs.com

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³ ³¹cznej nale¿noœci g³ównej

 nasze wynagrodzenie jest potr¹cane z odzyskanych kwot

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

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥

DRUKARKÊ

Bia³o³êka w wyniku zmiany
ustawy warszawskiej przesta³a
byæ samodzieln¹ gmin¹, co
oznacza, ¿e nie mo¿e byæ oce-

niana w rankingu polskich gmin
pod wzglêdem œrodków prze-
znaczanych na inwestycje i ich
wykonania – a przypomnijmy, ¿e
przez dwie minione kadencje

zajmowa³a I miejsce na Mazow-
szu i by³a w pierwszej dwudzie-
stce polskich gmin – na 2500!
Nie mniej jednak nadal jest najlep-
sza wœród warszawskich dzielnic
– mówi Tadeusz Semetkowski, wi-
ceburmistrz Bia³o³êki, który koor-
dynuje ca³¹ dzia³alnoœæ inwesty-
cyjn¹.

Zapytaliœmy, jaki jest stan wy-
konania inwestycji, a tak¿e bud¿e-
tu na to przeznaczonego, w ci¹gu
minionych trzech kwarta³ów.

Rok 2004, w odniesieniu do in-
westycji kubaturowych, czyli naj-
ogólniej – budynków –  to przede
wszystkim dwie inwestycje konty-
nuowane: przychodnia przy ul. Mi-
lenijnej, której budowa zosta³a za-
koñczona w maju i szko³a przy ul.
Van Gogha, która zakoñczy siê,
jak s¹dzimy, na prze³omie lutego-
marca przysz³ego roku. Koszt bu-
dowy, prowadzonej przez austriac-
k¹ firmê Strabak wzrós³ niestety z
planowanych 22 mln z³ do prawie
25 ze wzglêdu na wzrost stawki
VAT w budownictwie z 7 do 22% -
mówi Tadeusz Semetkowski.

Przychodnia przy Milenijnej, w
której znajd¹ siê lekarze specjali-
œci, zostanie uruchomiona po
zmianie statutu. Mimo ¿e wydaje
siê to tylko formalnoœci¹, jest nie-
zbêdne, a wyd³u¿a siê w czasie,
bo w³aœnie teraz Rada Warszawy
zatwierdza statuty wszystkich war-
szawskich placówek medycznych.
I niestety, nie ma znaczenia, ¿e w
naszym przypadku trzeba tylko
zmieniæ jedno zdanie: zmieniæ ad-
res siedziby z Marywilskiej na Mi-
lenijn¹.

Na Marywilskiej pozostanie le-
karz pierwszego kontaktu dla do-
ros³ych i dzieci, a do zwolnionych
pomieszczeñ przeniesie siê Po-
radnia Psychologiczno-Pedago-
giczna, która dotychczas mieœci³a
siê w wynajmowanym budynku na
Marywilskiej.

W koñcowej fazie projektowa-
nia s¹ w tym roku dalsze inwesty-
cje kubaturowe: gimnazjum przy
Ostródzkiej, przedszkola przy Od-
krytej i Ostródzkiej, modernizacji i
rozbudowy szko³y nr 154 przy Le-
œnej Polanki oraz budynku komu-
nalnego na 80 mieszkañ, który ma
powstaæ u zbiegu Porajów i Myœli-
borskiej. Byæ mo¿e jeszcze w tym
roku uda siê og³osiæ przetarg na
wykonawcê gimnazjum przy
Ostródzkiej i przedszkola przy
Odkrytej.

Zakoñczenie tych inwestycji, o
których wspomnia³em – kontynu-
uje T. Semetkowski – najpewniej
rozwi¹¿e  co najmniej na kilka lat
problem inwestycji oœwiatowych.
Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e ko-
nieczna jest tak¿e budowa ¿³ob-
ka.

Nadal trwa³y prace na inwesty-
cjami liniowymi: budowaliœmy za-
równo kolejne drogi, jak i infra-
strukturê podziemn¹, zw³aszcza
wodoci¹gi i kanalizacjê. Muszê
przypomnieæ, ¿e od stycznia br.
ca³oœæ prac z tym zwi¹zanych
przejê³o MPWiK. Nie mniej jednak
wczeœniej zd¹¿yliœmy przygoto-
waæ projekty techniczne i pozwo-
lenia na budowê na ok. 20 km wo-
doci¹gów i ok. 10 km kanalizacji,
dziêki czemu prace posuwaj¹ siê
szybciej.

W tym roku zakoñczona zosta-
³a budowa kanalizacji, odprowa-
dzaj¹cej œcieki z wiêzienia w Bia-
³o³êce Dworskiej do oczyszczalni
Czajka. Pozwoli³o to po drodze
skanalizowaæ szko³ê nr 110 przy
Bohaterów, tamtejszy dom opieki
i dom dziecka, dwa domy dziecka
prowadzone prze siostry zakonne
przy Wa³uszewskiej. Dziêki temu
przy³¹czyæ swe domy bêd¹ mogli
tak¿e okoliczni mieszkañcy.

Trwa budowa wodoci¹gu w P³u-
dach, kontynuowane jest wodoci¹-
gowanie Olesina. Zosta³ ju¿ wy-
brany wykonawca  na budowê ka-
nalizacji w ul. Modliñskiej – od
Œwiatowida do Klasyków, oraz w
ul. Ko³aciñskiej, od Modliñskiej do
lasu.

Na dziœ sytuacja pod tym wzglê-
dem jest niez³a, choæ wci¹¿ wiele
jest do zrobienia. Wodoci¹gowa-
nie P³ud skoñczy siê w tym roku,
a Bia³o³êki Dworskiej do po³owy
przysz³ego. Jeszcze kilka lat trze-
ba przeznaczyæ na tereny po³o¿o-
ne na wschód od Kana³u ¯erañ-
skiego: powsta³a tam ju¿ sieæ, ale
trzeba j¹ poci¹gn¹æ do bocznych
ulic.

Z du¿ych osiedli wodoci¹gu nie
ma jeszcze Choszczówka. W tym
roku woda zostanie doprowadzo-
na do rogu Mehoffera i torów ko-
lejowych, czyli pod samo osiedle.

W tym roku na inwestycje Bia-
³o³êka dosta³a z miasta 30 mln z³,
potem jeszcze 3 mln. Obecnie ta
kwota wystarczy³a, gdy¿ w wiêk-
szoœci, jak ju¿ wspomnia³em, wy-
konywano prace projektowe –
mówi Tadeusz Semetkowski. –
Jeœli w przysz³ym roku maja ru-
szyæ planowane budowy kubatu-
rowe, to na pewno nie wystarczy
tych pieniêdzy, które dziœ mamy w
projekcie bud¿etu na przysz³y rok.
Zobaczymy, jak siê u³o¿y sytuacja.

(T)

Radzymiñska 116

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

CENY PRODUCENTA

� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

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

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne
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damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

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

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

- Panie Rafale, przegl¹daj¹c
ró¿ne materia³y na temat firmy

OKNOPLAST-Kraków, czêsto
mo¿na spotkaæ siê z has³em,
¿e pragniecie “realizowaæ ma-
rzenia klientów”. Ciekawi mnie,
jakie marzenia mo¿e mieæ oso-

ba kupuj¹ca okno?
- Ka¿dy z nas, gdy decyduje

siê na zakup jakiegoœ produktu,
chce by by³ on jak najlepszy.
Zw³aszcza dotyczy to wyrobów
zwi¹zanych z naszym miejscem
zamieszkania, które dla wiêkszo-
œci z nas jest oaz¹ spokoju, wy-
poczynku czy ¿ycia rodzinnego.
A okno to przecie¿ wizytówka
domu, dlatego ka¿dy pragnie
mieæ dobre, funkcjonalne i piêk-
ne okna.

W przypadku naszej firmy wy-

soka jakoœæ okien jest standar-
dem, dlatego nasza misja idzie
krok dalej. W trosce o klientów
dobieramy dla nich najlepsze
rozwi¹zania, aby zaspokoiæ ich
ró¿norodne potrzeby i oczekiwa-
nia. St¹d priorytetowymi sprawa-
mi dla nas jest estetyka oraz in-
nowacyjnoœæ naszych wyrobów.

- W po³owie lipca OKNO-
PLAST- Kraków wprowadzi³ do
sprzeda¿y now¹ Ofertê 2004/
2005. Czym wyró¿nia siê ona

na rynku?
-  Podstaw¹ naszej nowej ofer-

ty jest seria trzech wyj¹tkowych
typów okien opartych na nowo-
czesnym i sprawdzonym syste-
mie piêciokomorowym VEKA
Perfectline 70 mm. Okno KON-
CEPT to rozwi¹zanie dla budyn-

ków o klasycznej linii, ORION ad-
resowany jest do obiektów zabyt-
kowych i specjalnych, natomiast
hitem sezonu jest okno AWANS,
polecane kupuj¹cym maj¹cym
w³asny styl i wysoko ceni¹cym
walory estetyczne produktów.
Prace badawczo-wdro¿eniowe
nad oknem AWANS trwa³y ponad
2 lata, a produkt szybko zyska³
uznanie i przychylnoœæ inwesto-
rów – w ci¹gu roku jego sprze-
da¿ siêgnê³a 120000 sztuk! Pra-
gnê dodaæ, ¿e AWANS jest wzo-
rem zastrze¿onym i dostêpnym
wy³¹cznie w Salonach OKNO-
PLAST-Kraków,  a w miesi¹cu
paŸdzierniku zosta³ objêty a¿
30% rabatem.

- A czy w Ofercie 2004/2005
klient mo¿e znaleŸæ jakieœ no-
woœci?

- Celem naszej firmy jest to, by
okno nie tylko spe³nia³o swoje
funkcje, ale równie¿ kszta³towa-
³o atmosferê wnêtrza i stawa³o
siê jego ozdob¹. Klient mo¿e wy-
braæ do okna m.in. now¹, pó³o-
kr¹g³¹ listwê Art, która wraz z
listw¹ standardow¹ i ozdobn¹,
pozwala nadaæ oknu indywidual-
ny charakter; jak równie¿ abso-
lutn¹ nowoœæ w Polsce, czyli br¹-
zow¹ uszczelkê EPDM (równie¿
bez dop³aty - przyp. red.), która
jest szczególnie wa¿na przy sze-
rokiej gamie okien drewnopodob-
nych, oferowanych przez OKNO-
PLAST-Kraków. Ca³oœæ dope³nia
zmodyfikowany system balko-
nowy WIN-CLICK, sk³adaj¹cy
siê ze “sprytnego” zatrzasku uzu-

pe³nionego o nowy bardzo ele-
gancki pochwycik, umo¿liwiaj¹c
pe³ne wykorzystanie funkcji bal-
konu lub tarasu. Dziêki niemu
mo¿emy zatrzasn¹æ drzwi balko-
nowe równie¿ z zewn¹trz – chro-
ni¹c pokój przed przeci¹giem –
co jest szczególnie istotne w
wietrzne jesienne dni.

- Wspomnia³ Pan o nowym
systemie balkonowym WIN-
CLICK. Z tego co wiem, a chy-

ba nie ujawniê tu tajemnicy fir-
mowej, nie jest to jedyna no-
woœæ, zwi¹zana z drzwiami bal-
konowymi…

-Tak, to prawda. Jednym z prio-
rytetów przyjêtych przez firmê
OKNOPLAST-Kraków by³o sku-
pienie siê na funkcjonalnoœci
drzwi balkonowych bêd¹cych za-
zwyczaj najczêœciej otwieran¹
stolark¹ w mieszkaniu lub domu

(w przeciwieñstwie do okien, któ-
re najczêœciej uchylamy - przyp.
red.). Niezale¿nie czy prowadz¹
one na balkon czy taras, ich “naj-
s³abszym” elementem by³ do-
tychczas... wysoki próg. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, i¿ drzwi balko-
nowe posiadaj¹ identyczn¹ budo-
wê jak okna, tzn. rama okienna
znajduje siê dooko³a konstrukcji.
Najczêœciej w ramie tej znajduje
siê równie¿ szereg wystaj¹cych
zaczepów oraz uszczelka, co
dodatkowo utrudnia bezpieczne
i komfortowe przekroczenie
drzwi, powoduj¹c czêsto niszcze-
nie tych elementów. Sprawa jest
szczególnie uci¹¿liwa, je¿eli z
drzwi korzystaj¹ dzieci lub osoby
niepe³nosprawne.

 Czy jest zatem jakiœ sposób,

by mo¿na by³o unikn¹æ tych
niedogodnoœci?

- Konstruktorzy nowego roz-
wi¹zania postawili przed sob¹ kil-
ka celów. Po pierwsze nowy próg
balkonowy musia³ posiadaæ nisk¹
wysokoœæ, brak wystaj¹cych ele-
mentów, trwa³oœæ i odpornoœæ na
uszkodzenia mechaniczne. Po
drugie – wyró¿niaæ siê szczelno-
œci¹ konstrukcji, zarówno na par-
cie wiatru, jak równie¿ wody opa-
dowe. Oczywist¹ spraw¹ by³ rów-
nie¿ estetyczny wygl¹d, czyli do-
bre wkomponowanie siê w drzwi
balkonowe oraz wnêtrza. Dodat-
kowo za³o¿ono mo¿liwoœæ zasto-
sowania skutecznych zabezpie-
czeñ antyw³amaniowych.

Nowy próg, który w OKNACH
z Krakowa otrzyma³ nazwê WIN-
STEP zosta³ zaprojektowany w
ramach systemu VEKA Perfectli-
ne i jest w pe³ni kompatybilny z
drzwiami balkonowymi AWANS.
Specjalne, licuj¹ce siê zaczepy
okuciowe zosta³y wykonane w fir-
mie MACO, a ca³e rozwi¹zanie o
wysokoœci prawie  2 cm, ca³ko-
wicie spe³ni³o wszystkie oczeki-
wania projektantów.  Próg posia-

WIELKA PREMIERA NA RYNKU
OKNA z Krakowa

Z Rafa³em Karasiem, g³ównym technologiem w firmie OKNOPLAST-Kraków rozmawia Marta Orlik

Siedziba OKNOPLAST-Kraków

Ergonomiczny próg
 balkonowy WIN-STEP

da praktyczny szary kolor, dobrze
harmonizuj¹cy ze srebrnym oku-
ciem oraz jasnymi uszczelkami.
Jego premiera odby³a siê na te-
gorocznych Targach Okiennych
w Norymberdze, a prototypowe
rozwi¹zanie od razu znalaz³o
szerok¹ rzeszê entuzjastów.

Kiedy wiêc bêdzie mo¿na za-
kupiæ system WIN-STEP w Pol-
sce?

- WIN-STEP znajduje siê w
ofercie OKNOPLAST-Kraków od
pocz¹tku paŸdziernika bie¿¹ce-
go roku, choæ testy i badania pro-
wadziliœmy ju¿ od wczesnej wio-
sny. Warto dodaæ, ¿e klienci, któ-
rzy zakupi¹ go do koñca miesi¹-
ca, bêd¹ mogli liczyæ na wyj¹tko-
wo atrakcyjn¹ promocjê cenow¹.
Jestem przekonamy, ¿e niski
próg balkonowy bêdzie prze³o-
mowym rozwi¹zaniem w funkcjo-
nalnoœci stolarki okiennej – choæ
ocenê pozostawiam oczywiœcie
klientom.

Dziêkujê za rozmowê.
- Ja równie¿ dziêkujê i zapra-

szam Pañstwa do obejrzenia
okna AWANS oraz nowego pro-
gu WIN-STEP w Salonach
Sprzeda¿y OKNOPLAST-Kra-
ków.

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

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

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

faktury VAT

ul. Brechta 9

Laura Hillenbrand zabie-
ra nas w czasy, kiedy naj-
wiêkszy symbol Ameryki
mia³ cztery nogi, a w me-
diach poœwiêcano mu wiê-
cej miejsca, ni¿ prezyden-
towi Rooseveltowi, Hitlero-
wi, czy Mussoliniemu.

 Bohaterem tej prawdzi-
wej historii jest Seabiscuit
- niepozorny koñ, kapry-
œny, przekorny i za ma³y
aby wygrywaæ, trenowany
przez podstarza³ego, cier-

Na wystawê fotografii
„¯ycie mojej Warszawy w moim obiektywie”
zaprasza Galeria Domu Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1 -  wystawa czynna do 29 paŸdziernika

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia, ¿e w dniu 20 sierpnia  2004r. zosta³a wydana
decyzja Nr 695/2004 o pozwoleniu na budowê przewodu

wodoci¹gowego DN 150 mm L=1276 m w ul. Olesin (na
odcinku od ul. Kobia³ka do ul. Mañkowskiej) w Warsza-

wie Dzielnicy Bia³o³êka.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokona-

ne po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i

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

ostatniego og³oszenia).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-

wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w termi-

nie 14 dni od daty dorêczenia

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-

sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr od ka¿dego za³¹cznika

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

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

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

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa tel. 5103 192,
fax 5103 210. pok. 306 w godzinach pracy Urzêdu.

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

warto przeczytaæ

Niepokonany Seabiscuit

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

pi¹cego na artretyzm kow-
boja oraz dosiadany przez
zbyt ciê¿kiego, niewidz¹ce-
go na jedno oko d¿okeja. Po
trudnych pocz¹tkach i
wbrew opiniom ekspertów
staje siê najwiêksz¹ gwiaz-
d¹ torów wyœcigowych
Ameryki.

Niepokonany Seabiscuit
to prawdziwa historia opo-
wiedziana ze znawstwem,
humorem i polotem.

Ksi¹¿ka uznana w USA
za kultow¹. Film na jej pod-
stawie nominowano do
Oscara w 2004 roku.

Ksiê¿kê wyda³o Wydaw-
nictwo Galaktyka.

Pierwszy Czytelnik,
który odpowie

na pytanie, gdzie ma
siedzibê

wydawnictwo

- otrzyma ksi¹¿kê
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W marzeniach s¹ to £azienki
prawobrze¿nej Warszawy; póki
co – miejsce zabaw ma³ych dzie-
ci, z opiekunami, a tak¿e odpo-
czynku dla ludzi trzeciego wieku.
Kilka razy do roku, w dni festy-
nów, przychodz¹ t³umnie miesz-
kañcy.

Park Bródnowski, usytuowany
miêdzy ulicami: Kondratowicza,
Chodeck¹, Wyszogrodzk¹ i ci¹-
giem pieszym – przed³u¿eniem
ulicy £abiszyñskiej, zajmuje po-
wierzchniê 25,4 ha i jest jednym

z wiêkszych w Warszawie. Po-
wsta³ w latach 1976-78, wed³ug
projektu in¿. Stefanii Traczyñ-
skiej, na terenie dawnych upraw
rolnych i ogrodniczych, jako miej-
sce ró¿nych form wypoczynku.
S³u¿¹ temu dwa akweny o ³¹cz-
nej powierzchni 0,7 ha, 2 place
zabaw, boiska sportowe (m.in. do
koszykówki, siatkówki, pi³ki no¿-
nej), 3 górki saneczkowe.

Spaceruj¹c po Parku Bród-
nowskim mo¿na zobaczyæ wiele
gatunków roœlin: lipê drobnolist-
n¹, klon pospolity, platan klono-
listny, buk pospolity, d¹b czerwo-
ny, modrzew europejski, brzozê
brodawkowat¹, jarz¹b pospolity,
dereñ bia³y, forsycjê pospolit¹,
berberys Thunberga, tawu³kê
wczesn¹, ¿ylistek szorstki. Pozo-
sta³o trochê drzew owocowych.
Iglaków siê ju¿ nie sadzi. Wszyst-
kie posadzone przy akwenie zo-
sta³y ukradzione. W innych miej-
scach trochê ocala³o dziêki temu,
¿e ga³êzie opryskane zosta³y ko-
lorow¹ farb¹. Przed kradzie¿¹ i
niszczeniem roœlin, niszczeniem
urz¹dzeñ nie mo¿na siê w pe³ni
zabezpieczyæ. Przypadków wan-
dalizmu jest mniej, odk¹d zaprze-
stano wydawaæ zezwolenia na
funkcjonowanie ogródków piw-
nych na terenie parku.

Od 1998 roku prowadzona jest
modernizacja Parku Bródnow-

Jak daleko do £azienek?
Warszawa, 2 pa¿dziernika 2004 r.

Szanowna Pani Redaktor!

Traktujê jako mi³¹ wiadomoœæ, ¿e na terenie Diecezji

cyklicznie ukazuje siê „Nowa Gazeta Praska”.

Korzystanie z formy s³owa pisanego daje okazjê do

rozpowszechniania informacji, tworzenia opinii, promowanie

dobra, itp.

Mam nadziejê, ¿e na ³amach Pani czasopisma nadal nie

zabraknie miejsca dla spraw religijnych, stanowi¹cych bardzo

wa¿n¹ dziedzinê ¿ycia dla wiêkszoœci Czytelników.

Redakcji i Czytelnikom ¿yczê obfitego b³ogos³awieñstwa

Bo¿ego i macierzyñskiej opieki Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

Abp S³awoj Leszek G³ódŸ

Biskup Warszawsko-Praski

skiego. Projekt modernizacji, za-
chowuj¹cy pierwotn¹ kompozy-
cjê parkow¹, wykonano w pra-
cowni dr in¿. Przemys³awa Wol-
skiego. Wed³ug tego projektu na-
sadzane s¹ drzewa i krzewy, po-
wsta³ tak¿e ogród zabaw dzieciê-
cych.

Prace zwi¹zane z moderniza-
cj¹ pasa¿u wzd³u¿ ul. Kondrato-
wicza, ³¹cz¹cego ul. Chodeck¹ z
przed³u¿eniem ul. Poborzañskiej,
zatrzyma³y siê na etapie przebu-
dowy rejonu g³ównej alei parko-

wej wraz ze schodami i kwietni-
kami. W ramach kompleksowej
modernizacji wykonano doœwie-
tlenie parku, szczególnie w rejo-
nie pasa¿u i akwenu. Do zreali-
zowania pozosta³a modernizacja
dwóch odcinków pasa¿u wraz ze
schodami oraz teren do uprawia-
nia sportów rolkowych.

Modernizacja przeprowadzana
jest z inicjatywy Wydzia³u Ochro-
ny Œrodowiska  Urzêdu Targów-
ka. Urz¹d dzielnicy wyst¹pi³ o
œrodki z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska na moder-
nizacjê akwenu: remont na-
wierzchni i remont schodów, z

budow¹ rampy dla osób niepe-
³nosprawnych. K¹piele  lub zary-
bienie wody to pomys³y trudne do
realizacji, bo bardzo kosztowne.
Woda, choæ systematycznie
czyszczona, jest za¿elaziona.
Trzeba by zbudowaæ stacjê
uzdatniania.

Raz do roku akwen w Parku
Bródnowskim pe³ni rolê fosy, bro-
ni¹cej rycerskich namiotów. Gdy-
by zast¹pi³ je solidny obiekt, wzo-
rowany na znaleziskach z  pobli-
skiego  Podgrodzia, wszyscy wie-

dzieliby, ¿e w³aœnie tu zaczê³a siê
historia miasta. Park Bródnowski
mia³by, na swoj¹ miarê, Pa³ac na
Wodzie, z czasem nie mniej s³aw-
ny ni¿ ten w £azienkach.

Marzenia pracowników Wy-
dzia³u Ochrony Œrodowiska i
Wydzia³u Infrastruktury (zajmuj¹-
cego siê pielêgnacj¹ zieleni i jej
utrzymaniem oraz realizacj¹ pro-
jektów modernizacyjnych) s¹
skromniejsze: by z braku œrod-
ków finansowych nie trzeba by³o
odk³adaæ modernizacji na bli¿ej
nieokreœlon¹ przysz³oœæ i by
mieszkañcy szanowali to, co jest
robione w Parku Bródnowskim.

K.

BEZPIECZNE  ¯YCIE
 5 paŸdziernika w ratuszu na

Targówku zainaugurowano nowy
program prewencyjny, adresowa-
ny do dzieci klas I-III, pod nazw¹
“Bezpieczne ¯ycie”.

Program opracowa³a szwedz-
ka liga obrony kraju, a jej przed-
stawiciele przeszkolili szkolnych
liderów. Cykl szkoleniowy obj¹³
wszystkich szkolnych wycho-
wawców. Teraz oni rozpoczyna-
j¹ zajêcia z dzieæmi w dwóch gru-
pach tematycznych: “OdnaleŸæ
Zgubka” oraz “Kicia i Rufi”.
Pierwsza ma nauczyæ dzieci bez-
piecznych zachowañ poza do-

Targówek

mem, natomiast druga uczula na
zagro¿enia czyhaj¹ce w miesz-
kaniu np. awarie techniczne, po-
¿ar, pora¿enie pr¹dem itp. Dla
ka¿dego dziecka przygotowano
komplet podrêczników, a nauczy-
cieli wyposa¿ono w niezbêdne
pomoce dydaktyczne.

Podczas uroczystoœci delega-
cje ze szkó³ podstawowych w
asyœcie nauczycieli odebra³y
symboliczne paczki z materia³a-
mi i maskotkami. Najwiêksze
wra¿enie na dzieciach zrobi³y
przystrojone w czerwone czapki
maskotki -  misie-stra¿acy.

Zajêcia bêd¹ prowadzone
przez ca³y rok szkolny i zakoñ-
cz¹ siê kilkuetapowymi konkur-
sami i quizami. Zwyciêskie szko-
³y otrzymaj¹ pokaŸne nagrody fi-
nansowe ufundowane przez
sponsora.

We wszystkich wyst¹pieniach
podkreœlano zalety i przydatnoœæ
edukacyjn¹ programu, ¿ycz¹c
maluchom bezpiecznego dzie-
ciñstwa. Do tych ¿yczeñ do³¹cza
siê te¿ nasza redakcja, obiecu-
j¹c jednoczeœnie powrót do te-
matu w czerwcu.                      A

Biskup
Warszawsko-Praski

MOTO-KMOTO-KMOTO-KMOTO-KMOTO-KOROROROROR
- oryginalne czêœci zamienne DAEWOO

- mechanika pojazdowa: Lanos,

  Matiz, Nubira, Espero

HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH
Dla sta³ychklientówKORZYSTNE RABATY!

H
U
R
T
-D
E
T
A
L

e-mail: moto-kor@moto-kor.com.pl www.moto-kor.com.pl

ul. Danusi 6, 03-259 Warszawa, tel. 675-76-57

tel./fax 675-41-22, tel. kom. 0-602-284-378

Ustawy 203 ci¹g dalszy

Artyku³ poruszaj¹cy sprawê wyp³at, wynikaj¹cych z reali-

zacji ustawy 203 wywo³a³ burzliw¹ listown¹ dyskusjê. Ka¿da
ze stron – czyli dyrekcja SZPZLO przy Jagielloñskiej 34 twier-

dzi, ¿e swoje zobowi¹zania wykona³a, zaœ  oba zwi¹zki za-

wodowe maja ca³kiem inne zdanie. Zamiast wiêc toczyæ dys-
kusjê na ³amach gazety, radny Województwa Mazowieckie-

go, Ireneusz Tondera zaprasza 21 paŸdziernika przedstawi-
cieli zwi¹zków na swój dy¿ur radnego w lokalu SLD przy pla-

cu Hallera 5 lok. 1a w godz. 17-19.

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

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

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

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

czynne pn.-pt. 8.30-16.30

Zak³ad optyczny OMAZ
poleca   - du¿y wybór opraw

- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne

- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW
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mini og³oszenia

Z za¿enowaniem przeczyta³em artyku³-
komunikat pt. “¯o³nierze wyklêci” sygno-
wany przez /egu/, a zamieszczony w nr16
/290/ z 15 wrzeœnia. Autor pisze, i¿ “Kon-
spiracyjne Wojsko Polskie” dzia³a³o od 1945
w Kieleckim, £ódzkim, Œl¹skim i Poznañ-
skim...” Z tego co wiem nie tylko tam, a ju¿
najmniej Poznañskim, gdzie spo³eczeñstwo
by³o bardziej lojalne wobec ka¿dej w³adzy.
A oto co pisze dalej: ”Nie do koñca powio-
d³a siê akcja rozstrzeliwania cz³onków PPR,
na których wydano wyrok-wykonano tylko
czêœæ egzekucji. W odwecie w okrutny spo-
sób UB zamordowa³o 12 ¿o³nierzy KWP…”
I jeszcze jedna uwaga. ,,Regularne walki z
NKWD, UB, KBW, MO i ORMO toczy³o w la-
tach 1945-47 Narodowe Zjednoczenie Woj-
skowe pod wodz¹ pp³k Tadeusza Danilewi-
cza /”Kuby”,”Kossaka”,”Domana”.

Te ,,patriotyczne dyrdyma³y” zaczerpniê-
to z ksi¹¿ki Adama Borowskiego pt. ,,¯o-
³nierze wyklêci” oraz wystawy zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie KONAR przy
wsparciu Wydzia³u Kultury Urzêdu Dzielni-
cy Bia³o³êka w Sali konferencyjnej bia³o³êc-
kiego ratusza. Godne ubolewania zamie-
rzenie!

Z cytowanych wypowiedzi nasuwa siê kil-
ka wniosków: -po pierwsze, kto da³ prawo
samozwañczym ¿o³nierzom KWP ferowaæ
wyroki na cz³onków PPR i na ich rozstrzeli-
wanie: po wtóre, czy strona atakowana mia-
³a potulnie czekaæ z za³o¿onymi rêkami, i
po trzecie, regularne walki maj¹ to do sie-
bie, ¿e po obu stronach s¹ straty, chocia¿
zazwyczaj mniejsze ma strona atakuj¹ca,
dzia³aj¹ce z zaskoczenia. I nie ma co ukry-
waæ ¿e stron¹ atakuj¹c¹ by³o zbrojne pod-
ziemie, zwane obecnie patriotycznym lub
niepodleg³oœciowym!

Pragnê przeto przypomnieæ, ¿e 19 stycz-
nia 1945 Komendant G³ówny AK, gen.bryg.
Leopold Okulicki wyda³ rozkaz o rozformo-
waniu Armii Krajowej i zakonspirowaniu ka-
dry. Zaistnia³a wiêc nowa sytuacja, która
zapocz¹tkowa³a tworzenie podziemia po-
akowskiego przeznaczonego do walki z w³a-
dz¹ ludow¹, która de facto i de iure by³a
pañstwem niepodleg³ym, z ograniczon¹ su-
werennoœci¹. Tak wiêc podszywanie siê ró¿-
nych bojówek pod szyld Armii Krajowej by³o
w œwietle prawa nielegalne!

Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e AK by³a naj-
liczniejszym i najlepiej zorganizowanym
wojskiem polskiego pañstwa  podziemne-
go w latach okupacji hitlerowskiej. Mia³a
ona licz¹cy siê dorobek w walce z okupan-
tem, a na terenach po³udniowo-wschodniej
Polski równie¿ z Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Ar-
mi¹ /UPA/. Ale prawd¹ jest te¿, ¿e w la-
tach 1944-45 i póŸniej zwalcza³a prawowi-
te organa w³adzy ludowej i ¿o³nierzy odro-
dzonego /ludowego/ Wojska Polskiego.

Trudno sobie zatem wyobraziæ, ¿eby w³a-
dza ludowa tolerowa³a wyczyny wojskowych
organizacji podziemnych, tak¿e poakow-
skich. A w bratobójczej walce zdarza³y siê
czyny niezgodne konwencjami miêdzyna-
rodowymi i normami moralno-etycznymi.
Ale usprawiedliwiaæ mo¿na tylko przypad-
ki i ewentualne pomy³ki, a nie zasady dzia-
³ania wynikaj¹ce z postaw ideowopolitycz-
nych  lub zwyk³ego zacietrzewienia.

S¹ liczne dowody na to, ¿e w³adza ludo-
wa kilkakrotnie wyci¹ga³a rêkê do narodo-
wej ugody. Œwiadcz¹ o tym m.in. dwie
amnestie z 2 lipca 1945 i 22 lutego 1947.
Rezultacie ujawni³o siê 99277 cz³onków or-
ganizacji antyrz¹dowych, którzy zdali m.in.
14151 sztuk ró¿nej broni palnej. Wiêkszoœæ
tych ludzi przyst¹pi³a do nauki i normalnej
pracy, ale kilka tysiêcy powróci³o do lasu i
beznadziejnej walki o wyimaginowane ide-
a³y. Nikt przy tym nie wie ile osób siê nie
ujawni³o? Wiadomo natomiast, ¿e niewiel-
kie wprawdzie grupy przeciwne w³adzy lu-
dowej strzela³y zza wêg³a jeszcze po roku
1947.

B³êdem natomiast w³adzy ludowej by³o
inwigilowanie osób, które siê ujawni³y, pod-
jê³y naukê lub pracê zawodow¹ i by³y ska-
zywane za pope³nione wczeœniej czyny m.in.
z broni¹ w rêku –przy czym niektórzy z
nich odbywali kary w ZSRR. Tych nieprawi-
d³owoœci by³o sporo i one powodowa³y nie-
korzystne dla organów w³adzy reperkusje,
które trwaj¹ po dziœ dzieñ!?

OHYDA

Z wewnêtrznym sprzeciwem przeczyta-
³am list Urbana Staniszewskiego zatytu³o-
wany „Ohyda”, skierowany do naszej re-
dakcji po opublikowaniu informacji o wy-
stawie „¯o³nierze wyklêci”. Zanim przejdê
do wniosków natury ogólniejszej, chcia³a-
bym ustosunkowaæ siê do poszczególnych
akapitów tego listu. Informacje na temat
dzia³alnoœci Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego zaczerpnê³am  z plansz znajduj¹cych
siê na wystawie w bia³o³êckim ratuszu, nie
mogê odpowiadaæ za - podwa¿an¹ przez
Pana - ich zgodnoœæ z rzeczywistoœci¹. Jeœli
„patriotycznymi dyrdyma³ami” i „godnym
ubolewania zamierzeniem” okreœla Pan tê
bardzo cenn¹ wystawê i publikacjê Adama
Borowskiego mogê tylko wspó³czuæ.

Na temat organizacji niepodleg³oœcio-
wych funkcjonuj¹cych w komunistycznej
Polsce po II Wojnie Œwiatowej ukaza³o siê
wiele nieprawdziwych publikacji, w których
dezawuowano ich dzia³alnoœæ i okreœlano
je mianem grup bandyckich. Wystawa i pu-
blikacja Adama Borowskiego przywracaj¹
czeœæ ¿o³nierzom walcz¹cym o niepodleg³oœæ
- bo tak rozumieli swoj¹ misjê. Prawo fero-
wania wyroków - samozwañczym  jak ich
Pan okreœla - ¿o³nierzom KWP da³y wiara
w rych³e odzyskanie niepodleg³oœci i mi³oœæ
Ojczyzny. Nie mogê siê zgodziæ ze stwier-
dzeniem, ¿e organizacje poakowskie pod-
szywa³y siê pod szyld Armii Krajowej. Wie-
lu dowódców okrêgów, jak choæby Aleksan-
der Krzy¿anowski „Wilk” (dow. okrêgu wi-
leñskiego AK) dali swoim ¿o³nierzom carte
blanche na dalsz¹ dzia³alnoœæ, sami j¹ rów-
nie¿ czêsto kontynuowali. Wykonywanie
wyroków na cz³onkach PPR i na funkcjona-
riuszach UB, KBW, MO, ORMO wynika³o z
traktowania ich jak zdrajców i kolaboran-
tów. ̄ o³nierze organizacji niepodleg³oœcio-
wych nie uwa¿ali polskiego pañstwa komu-
nistycznego za suwerenne, zaœ w³adzy lu-
dowej za w³adzê prawowit¹. Oboje dobrze
wiemy, ¿e nowy ustrój zosta³ nam narzuco-
ny, a przywódcy dostarczeni w teczkach.
Wybory (s³ynne 3 x Tak) zosta³y sfa³szo-
wane, wiêc trudno mówiæ o poparciu w³a-
dzy ludowej przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa,
co Pan sugeruje. Szkoda, ¿e cytuj¹c frag-
ment mojego tekstu dotycz¹cy wykonania
wyroków œmierci na radomskich cz³onkach
PPR nie zacytowa³ Pan jak funkcjonariusze
w³adzy ludowej obeszli siê z ¿o³nierzami
KWP obcinaj¹c im jêzyki, wy³upiaj¹c oczy,
wbijaj¹c gwoŸdzie w g³owy, ³ami¹c ¿ebra i
koñczyny. Ohyda, prawda? Nie mogê siê
równie¿ zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e mniej-
sze straty w potyczkach ma strona ataku-
j¹ca. Nie zawsze tak jest. Jeœli po stronie
broni¹cej siê stoi ca³y pañstwowy aparat
przymusu  nie ma mowy o zaskoczeniu ze
strony atakuj¹cej.

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

ORGANIZUJEMY

PRZYJÊCIA

wesela, chrzciny, imieniny,
jubileusze

sala do 45 osób

domowa atmosfera

profesjonalna obs³uga

przyjmujemy zamówienia na
dania garma¿eryjne

organizujemy przyjêcia

u klienta w domu, ogrodzie

tel. 678-96-24

0692-600-178

www.centrumzacisze2J.prv.pl

Ówczesna nadgorliwoœæ niektórych pra-
cowników organów œcigania i wymiaru spra-
wiedliwoœci spowodowa³a, ¿e poszczególne
przypadki ferowania nie zawsze uzasadnio-
nych wyroków s¹ obecnie wyolbrzymiane i
stanowi¹ “argument” walki z polsk¹ lewi-
c¹…

Wracaj¹c zaœ do wspomnianego artyku-
³u-komunikatu moje zdziwienie budzi wy-
powiedŸ pracownika Wydzia³u Kultury
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka Ma³gorzaty Ko-
zio³, która zamierza zakupiæ ksi¹¿kê Ada-
ma Borowskiego dla bibliotek szkolnych.
Mnie siê natomiast wydaje, ¿e ta ksi¹¿ka
wypacza rzeczywistoœæ tamtych lat bowiem
gloryfikuje antypañstwow¹  i antyludow¹
dzia³alnoœæ bojówek prolondyñskiej opozy-
cji, inspiratorów wojny domowej na wschod-
nich i po³udniowo-wschodnich obszarach
kraju.

Tymczasem, gwoli historycznej ju¿ praw-
dzie emigracyjny rz¹d polski w Londynie
nie mia³ ¿adnych szans powrotu do War-
szawy, mimo ¿e prawem kaduka improwi-
zowa³ tam swoj¹ dzia³alnoœæ do 1990. Na
nic siê zatem zda³y bratobójcze walki po-
dejmowane z w³adz¹ ludow¹, która wów-
czas mia³a autentyczne poparcie wiêkszo-
œci spo³eczeñstwa polskiego. Wiele przyczyn
z³o¿y³o siê zaœ na to, ¿e tamte zaufanie
zosta³o cofniête w latach 80., kiedy to znacz-
na liczba ludzi pracy, zw³aszcza wielkoprze-
mys³owej klasy robotniczej popar³a “Soli-
darnoœæ”, do której obecnie roœci uzasad-
nione pretensje. Panta rhei-wszystko p³y-
nie!

Urban Staniszewski

Pisze Pan, ¿e w³adza ludowa wyci¹gnê³a
rêkê do zgody wzywaj¹c ¿o³nierzy z orga-
nizacji niepodleg³oœciowych do ujawnienia
siê (amnestie 1945 i 47). To by³a rêka za-
ciœniêta w piêœæ. Akowcy, którzy ujawnili
siê na ziemiach wschodnich trafili do obo-
zów sowieckich. Okreœla Pan to eufemi-
stycznie jako „odbywanie kary w ZSRR”.
Nie s¹dzê, by nie by³ Pan œwiadom na czym
polega³o owo „odbywanie kary”, ale przy-
pomnê. Okrutne œledztwo, bydlêce wago-
ny wywo¿¹ce Polaków tysi¹cami do ³agrów
za krêgiem polarnym na Syberii, czy do
donbaskich kopalni Ukrainy. St³oczeni jak
zwierzêta, g³odni, spragnieni, pokonywali
tysi¹ce kilometrów umieraj¹c masowo pod-
czas transportu. Wyroki - minimum piêæ
lat obozu i trzy lata zes³ania. Pisze Pan,
¿e „tych nieprawoœci by³o sporo” - one by³y
norm¹.

Nie mogê nie poruszyæ przy tej okazji
w¹tku osobistego, choæ bardzo nie lubiê
tego czyniæ. Chcia³abym, by wiedzia³ Pan,
¿e nie jestem go³os³owna. Moja rodzina od
wieków pielêgnowa³a tradycje niepodleg³o-
œciowe i patriotyczne. Moi przodkowie cier-
pieli z powodu braku wolnoœci podczas za-
borów, walczyli w Powstaniu Styczniowym
i Listopadowym. Moja matka by³a ³¹cznicz-
k¹ Kedywu AK na WileñszczyŸnie. Nie
ujawni³a siê na apel w³adzy ludowej, otrzy-
ma³a wyrok 10 lat obozu pracy i 5 lat ze-
s³ania. Jej przyjaciele, którzy siê ujawnili,
otrzymali podobne wyroki. Tygodniami o
g³odzie i w ch³odzie przemierza³a wraz ze
wspó³wiêŸniami Zwi¹zek Sowiecki. Bezrad-
nie patrzy³a na chorych i umieraj¹cych.
Karê odbywa³a na Syberii, za krêgiem po-
larnym. Pracowa³a przy œcince drzew w 50-
stoniowym czasem mrozie, przy sk¹pych
racjach ¿ywnoœciowych - czarny chleb, mi-
ska kaszy jêczmiennej, suszona, s³ona ryba
i gor¹ca woda do popicia. Powróci³a do
kraju po 10 latach, dopiero wówczas - jako
kobieta dojrza³a - mog³a rozpocz¹æ ¿ycie,
za³o¿yæ rodzinê, urodziæ dzieci. Jeszcze
przez wiele lat po powrocie do Polski by³a
inwigilowana przez - jak Pan pisze - pra-
wowit¹ w³adzê ludow¹. Mój ojciec, ¿o³nierz
AK z Wileñszczyzny otrzyma³ wyrok 8 lat
obozu pracy. W transporcie do Donbassu
na Ukrainie zmarli jego ojciec i stryj - rów-
nie¿ ¿o³nierze AK. Czy mo¿e Pan sobie wy-
obraziæ bezmiar cierpienia m³odego cz³o-
wieka, na którego rêkach umieraj¹ naj-
bli¿si? Ojciec zbieg³ z kopalni na Ukrainie
po pó³tora roku. Wróci³ do kraju. Dzia³a³
w poakowskim zgrupowaniu organizuj¹-
cym pomoc finansow¹ by³ym ¿o³nierzom
AK  i przerzuty ludzi na Zachód. Rozpo-
cz¹³ studia. W 1949 roku zosta³ areszto-
wany i osadzony w wiêzieniu na siedem
lat. Odsiedzia³ ca³y wyrok. Nie by³o ³atwo
rozpocz¹æ ¿ycie od nowa - wilczy bilet spra-
wi³, ¿e bardzo d³ugo nie móg³ powróciæ na
studia, nie móg³ równie¿ otrzymaæ pracy.
Nie wspomnê ju¿ o moich wujach i przyja-
cio³ach rodziny - ich losy by³y podobne.

W³adza ludowa ani de facto, ani de iure
nie by³a pañstwem niepodleg³ym. Mimo
krzywd doznanych ze strony tej w³adzy
moi rodzice zaszczepili we mnie i rodzeñ-
stwie mi³oœæ do Ojczyzny i patriotyzm. Za-
wsze równie¿ starali siê t³umaczyæ nam,
¿e naród rosyjski nie jest winien temu, ¿e
tak potoczy³y siê dzieje Rosji. Rodzice nie
czuli nienawiœci do swoich oprawców, tej
legalnej - jak Pan pisze - w³adzy ludowej.
Nigdy nie by³o równie¿ we mnie uczuæ
odwetu czy nawet przygany - mog³am je-
dynie wspó³czuæ ludziom, którzy dali siê
poprowadziæ na pasku w³adzy ludowej.

Pisze Pan, ¿e rz¹d londyñski „prawem
kaduka improwizowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ do
1990 roku”. Nie prawem kaduka, prawem
patriotyzmu i nadziei na woln¹ Polskê. Ale
jak przypuszczam dla Pana s¹ to „dyrdy-
ma³y”. Spadkobiercy poakowskich idei
wierzyli przez te wszystkie lata, ¿e docze-
kamy czasów wolnoœci. Rz¹d londyñski by³
dla nich symbolem ci¹g³oœci II Rzeczpospo-
litej. Moi rodzice nas³uchiwali sygna³ów p³y-
n¹cych z Zachodu, z Radia Wolna Europa i
G³osu Ameryki. Czekali i mieli nadziejê.
Dlatego w³aœnie ca³ym sercem popieram
ideê tej wystawy, a ksi¹¿ka „¯o³nierze
wyklêci” Adama Borowskiego powinna tra-
fiæ do szkó³ w ca³ej Polsce. Doœæ ju¿ zak³a-
mywania naszej historii, choæby by³a nie
wiem jak trudna.

El¿bieta Gutowska

NAUKA

ANGIELSKI  670-39-78
ANGIELSKI - korepetycje do-
je¿d¿am 678-03-55, 0504-821-
980

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

ANGIELSKI doœwiadczenie do-
jazd tanio 466-28-95

ANGIELSKI doœwiadczony lek-
tor skutecznie uczy mówiæ w³a-
sn¹ metod¹ konwersacji ( literac-
ki, potoczny) oraz udziela kore-
petycji   tel. 676-73-65 Tarcho-
min
HISTORIA korepetycje 674-78-
28

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

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

MATEMATYKA studentka UW
888-720-156

MATEMATYKA tanio i solidnie
studentka UW 679-63-89
MATEMATYKA, fizyka student
PW V rok 614-54-02, 0604-198-
938

MATEMATYKA, chemia 839-32-
07, 0698-414-705

NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885

NAUKA jazdy „GEOTEX” kursy
- doszkalanie szkolimy w ma³ych
grupach. Ul. Szanajcy 5, tel. 498-
39-02; 0507-745-926 www.geo-
tex.waw.pl
NIEMIECKI  studentka 466-29-
86, 0507-049-803

NIEMIECKI  nauczycielka  676-
75-40

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

ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-
105-672.

MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, orto-
peda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), urolog (stulejki, wê-
dzide³ka) psychiatra - akupunk-
tura, internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bioener-
goterapeuta. Panieñska 4,  tel.
619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych pre-
paratów wspomagaj¹cych lecze-
nie ul. Trocka 10A tel. 679-30-
60, 0502-813-252

ROLLMASA  ̄ schudniesz po-
zbêdziesz siê celulitu bez wysi-
³ku, bezboleœnie PIERWSZY
ZABIEG GRATIS! Tarchomin ul.
Œwiatowida 49 paw. 32  466-11-
53

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

SPRZÊT rehabilitacyjno-me-
dyczny, materace ortopedyczne
Targowa 59, tel./fax 818-77-68
(raty)

US£UGI

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

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

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

CATERING, wesela, obiady fir-
mowe na telefon, 818-99-29
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811

DACHY i daszki 0604-321-201

DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
GLAZURNIK, hydraulik 0506-
091-379, 614-49-34

KRAWIECKIE, kuœnierskie
679-30-64

NAPRAWA MASZYN DO SZY-
CIA dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.

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

NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek automatycz-
nych  670-31-87

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

NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-
DEO,  CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54

NAPRAWA lodówek, zamra¿a-
rek u klienta, doœwiadczenie, so-
lidnie 811-73-69

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

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

REMONT komleksowo, glazura,
hydraulika 614-49-34 lub 0506-
091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
TAPICER 614-86-08

TRANSPORT 1 tona tanio VAT
0501-404-933

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

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

INNE

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

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

SZUKAM PRACY

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

NIERUCHOMOŒCI

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

DZIA£KA rekreacyjna 600m2
Marki Struga 0698-671-816

MAZURY dzia³ki 1900 z³ 877-53-
36
NOWY dom w Markach 125/
717m2 z Ytonga czêœciowo
wykoñczony. tel. 0601-35-40-
39

SPRZEDAM plac 910 m2 Marki
675-76-57, 0602-284-378

SPRZEDAM lokal 38m2 na ga-
binet lekarski (lub wynajmê) ul.
Odkryta 53B nowe osiedle tel;
(022) 670- 39-27 lub 0505-234-
610

KUPIÊ

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

SPRZEDAM

NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0603-
616-682

SPRZEDAM tanio golfy 1,6
benzyna i diesel, jettê 1,6 ben-
zyna oraz nissana micrê na
bia³ych tablicach tel. 0600-
485-704
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05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

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

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

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

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

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

nowa gazeta praska

nastêpna gazeta uka¿e siê 27 paŸdziernika
    Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Ja-

goda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, ska-

nowanie, zdjêcia i obróbka Pawe³ Mechowski. Druk ODDI Poland

spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian tytu-
³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych

nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub
TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie od-

powiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok.

2  tel./faks 618-00-80,  618-24-38   poniedzia³ek w godz. 14-18 od

wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

 e-mail dla tekstów -  ngp@zigzag.pl

 dla reklam  i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl
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Bellisima

- wesela

- catering

- przyjêcia okolicznoœciowe

Obiady firmowe
najtaniej w Warszawie

DOWÓZ GRATIS!!!

organizujemy:

Warszawa ul. Wybrze¿e Helskie 1/5

tel. 818 99 29, www.bellisima.com.pl
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Przyszed³ do mnie do pracy 1
paŸdziernika, ul. Modliñska 6,
obok Auchan. By³ spragniony i
g³odny, ale nie wygl¹da³ na psa,
który d³ugo siê b³¹ka³: ma piêk-
nie utrzymane d³ugie futro, ³ad-
n¹ kolczatkê na szyi (szkoda, ¿e
bez adresatki!). Zwabiony obiet-
nic¹ posi³ku, poszed³ za mn¹ do
magazynu CANIS, gdzie po
otrzymaniu legowiska z ko³dry i
poszwy oraz miski pe³nej jedze-
nia i wody odpoczywa³ sobie spo-
kojnie, a ja dwoi³am siê i troi³am
w poszukiwaniulokum dla psa.

Ramzes jest piêknym, ok. 1-
1,5 - rocznym psem, mieszañ-
cem œredniej wielkoœci, maœci
czarnej, o d³ugim lœni¹cym futrze
i puszystym ogonie. Jest bardzo
przyjazny ludziom (równie¿ dzie-
ciom) oraz innym psom. Czeka z
niecierpliwoœci¹ na swojego
opiekuna!

Wiêcej na: www.canis.org.pl

Anna Wydra

Fundacja

Opieki nad Zwierzêtami CANIS

tel. 835-64-38

Komu
zgin¹³?

 Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów go-
spodarczych, w systemie abonamentowym:

� konsultacje i doradztwo prawne,
� weryfikacja zawieranych umów,
� rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (ne-
gocjacje, ugody),
� reprezentacja przed organami administracji i innymi urzê-
dami,
� opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
� prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
� zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodar-
czych,
� monitorowanie egzekucji komorniczych,
� ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w krajach Unii Europejskiej

Konsultant na teren Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka Piotr
Pilipczuk  0504-008-424

Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ równie¿ uzyskaæ w re-
dakcji Nowej Gazety Praskiej tel/fax 618-00-80 lub 618-24-34
w godz. pracy redakcji

KORPORACJA PRAWNIKÓW

I BROKERÓW FINANSOWYCH

 00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

Cierpliwoœæ czasami zostaje
nagrodzona. W nr 17 z 17 wrze-
œnia ub.r.(!) redakcja NGP skie-
rowa³a zapytanie w trybie prze-
widzianym w ustawie z dnia 6
wrzeœnia 2001 o dostêpie do in-
formacji publicznej do prezyden-
ta Kaczyñskiego, czy œwiadcze-
nie przez Stefana Sosnowskie-
go, radnego dzielnicy Bia³o³êka,
us³ug obejmuj¹cych utrzymanie
w sprawnoœci technicznej w za-
kresie bran¿y sanitarnej komu-
nalnych budynków mieszkal-
nych i u¿ytkowych na terenie
dzielnicy Praga Pó³noc nie jest
naruszeniem artyku³u 24f usta-
wy o samorz¹dzie gminnym.

23 wrzeœnia bie¿¹cego roku
redakcja otrzyma³a odpowiedŸ,
w której poinformowano nas
miêdzy innymi ¿e zakazy okre-
œlone w artykule 24f ustawy o sa-
morz¹dzie gminnym maj¹ na
celu wyeliminowanie sytuacji, w
których radny gminy uczestni-
cz¹c w podejmowaniu rozstrzy-
gniêæ dotycz¹cych mienia komu-
nalnego móg³by kszta³towaæ te
rozstrzygniêcia w sposób odpo-
wiadaj¹cy jego interesom jako
osoby korzystaj¹cej z mienia ko-
munalnego w dzia³alnoœci go-
spodarczej.

Podpisuj¹ca odpowiedŸ dy-
rektor biura prezydenta El¿bieta
Jakubiak przyznaje w d³ugim wy-
wodzie, ¿e zgodnie z art. 8 ust 1
ustawy warszawskiej do radnych
dzielnic stosuje siê odpowiednio
przepisy wi¹¿¹ce radnych gmi-
ny, lecz co do zasady rady dziel-
nic nie rozstrzygaj¹ w sprawach
tego mienia, a zatem pan So-
snowski nie naruszy³ artyku³u 24
f ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym i mia³ prawo wzi¹æ udzia³ w
przetargu.

Pani Jakubiak nie wspomnia-
³a jednak ani jednym s³owem, ¿e
w momencie uruchamiania za-
mówienia publicznego obejmu-
j¹cego utrzymanie w sprawnoœci
technicznej w zakresie bran¿y

Prezydent odpowiedzia³
sanitarnej komunalnych budyn-
ków mieszkalnych i u¿ytkowych
na terenie dzielnicy Praga Pó-
³noc, burmistrzem tej dzielnicy
by³ i jest nadal rodzony syn rad-
nego Stefana Sosnowskiego -
Robert Sosnowski. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cym do niedawna
statutem ZNK (jednostki rozpisu-
j¹cej ten i inne przetargi w za-
kresie utrzymania mienia komu-
nalnego) jej dyrektora powo³y-
wa³ i odwo³ywa³ zarz¹d dzielni-
cy. Urzêdnicy ZNK wystawiaj¹
zaœ zlecenia na konkretne pra-
ce i kontroluj¹ jakoœæ ich wyko-
nania.

Naszym zdaniem, zachodzi³
tu i zachodzi klasyczny konflikt
interesów, gdy na dzielnicy za-
rz¹dzanej przez syna interesy
robi jego ojciec, na dodatek rad-
ny s¹siedniej dzielnicy.

Dla Pana Prezydenta sprawa
z prawnego punktu widzenia jest

czysta. Pozostaje jeszcze
aspekt moralny. Partia, która
aspiruje do w³adzy w Rzeczypo-
spolitej, piêtnuj¹ca nepotyzm i
kolesiostwo w innych ugrupowa-
niach, nie dostrzega b³êdów na
swoim podwórku.

Jaka ma byæ ta IV Rzeczpo-
spolita w wydaniu PiS? Pan Ro-
bert Sosnowski nie jest bowiem
sympatykiem czy szeregowym
cz³onkiem PiS. Jest jednym z
178 cz³onków Rady Politycznej,
która jest najwy¿sz¹ w³adz¹
uchwa³odawcz¹ PiS w okresach
pomiêdzy posiedzeniami Kon-
gresu.

A na koniec cytat z Programu
PiS: „Radykalnie nale¿y ogra-
niczyæ prawo funkcjonariuszy
publicznych do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.”

Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Redakcja

23 wrzeœnia w Galerii Domu
Kultury “Muranów” na Starym
Mieœcie przy ulicy Œwiêtojañ-
skiej 5 odby³ siê wernisa¿ wy-
stawy plastycznej pt. “Rysujê
wszystko co chcê”.

Autorami tych niepowtarzal-
nych prac by³y dzieci z pó³noc-
no – praskich przedszkoli, a
przede wszystkim z Przedszko-
la nr 9, 10, 11, 12.

Mali plastycy rysowali to co za-
pamiêtali i co ich zainteresowa³o
podczas spacerów i wycieczek po
najbli¿szej okolicy. Poprzez eks-
presjê artystyczn¹ podzielili siê
swoimi prze¿yciami i wyobra¿e-
niami na temat Warszawy. Uczy-
nili to z wielk¹ radoœci¹, gdy¿ ry-
sowanie i malowanie jest ich na-
turaln¹ potrzeb¹ dzia³ania. Prace
przedszkolaków przedstawiaj¹
stare kamienice, podwórkowe ka-

Mali plastycy w galerii
pliczki, œwi¹tynie, Bazar Ró¿yc-
kiego, mieszkañców Starej Pra-
gi zabawy dzieci w parkach,
zwierzêta w ZOO oraz ca³y bo-
gaty œwiat przyrody.

   Dzieci wyrazi³y swe uczu-
cia szczerze, bo tylko tak po-
trafi¹, a ich spontaniczna, swo-
bodna ekspresja twórcza stwo-
rzy³a swoisty fenomen, doce-
niony nawet, a mo¿e przede

wszystkim przez prawdziwych ar-
tystów plastyków, którzy zaszczy-
cili wystawê swoj¹ obecnoœci¹.

Ogl¹daj¹c prace dzieci widaæ,
¿e w przedszkolu maj¹ one czas
na swobodne odkrywanie i eks-
perymentowanie w zakresie dobo-
ru kolorów i proporcji, zaœ dzia³a-
nia artystyczne daj¹ im wiele ra-
doœci.

Mali artyœci korzystaj¹c z ró¿-
norodnych technik i narzêdzi
stworzyli przepiêkne dzie³a,
które w odpowiednio zaaran¿o-
wanym wnêtrzu galerii daj¹ nie-
powtarzalny efekt.

Autorzy prac oraz organiza-
torzy zapraszaj¹ do zwiedzania
wystawy od poniedzia³ku do
pi¹tku (oprócz czwartku) w
godz. 13 - 17 oraz w soboty  w
godz. 9 - 13 a¿ do 14 paŸdzier-
nika br.

Lidia Ko³odziej

Dzielnicowe Przedszkole nr 10

Dla bezdomnych zwierz¹t

Sukces

La Basket
 Uczniowski Klub Sportowy

„La Basket” dzia³aj¹cy od 1998
roku na Targówku odniós³ wczo-
raj najwiêkszy sukces w swojej
historii. W eliminacjach Mi-
strzostw Polski Juniorów Star-
szych pokona³ Szko³ê Mistrzo-
stwa Sportowego PZKosz. Ko-
zienice 103:97.

Wieloletni praca przynios³a
skutek. Wszyscy graj¹cy za-
wodnicy s¹ wychowankami klu-
bu, podczas gdy do SMS
uczêszczaj¹ najlepsi zawodnicy
w tej kategorii wiekowej z ca³ej
Polski.

Punkty zdobywali: La Basket:
Karol Rolewski-39, Piotr Œwier-
czewski-23, Grzegorz Wilk-11,
Rafa³ Tomaszewski-9, Pawe³
Królak-7, S³awomir Szczotka-6,
Szymon Z³omañczuk-3, Jakub
Niemyjski i Micha³ Brejnak po 2,
Sebastian Werelich-1.

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowe-

g o

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-

95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

MEDYCYNA RODZINNA (doroœli i dzieci)

N ZOZ SALVA MED ul. Brzeska 12
(partner Szpitala Kolejowego)

poniedzia³ek-pi¹tek 8-18, tel. 597-80-40

- interniœci i pediatrzy

- punkt szczepieñ dla dzieci

- zapisy na telefon

- wszystkie badania i specjalistyka

  na miejscu w szpitalu

Umowa z NFZ

Niedawno skoñczy³ siê Œwiato-
wy Tydzieñ Zwierz¹t. O tym, co
dzielnica robi dla tych najbiedniej-
szych – porzuconych i bezdom-
nych mówi nam Ilona Kuleczka,
szefowa Wydzia³u Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka.

Teraz, gdy mamy jedynie dziel-
nicowy za³¹cznik do bud¿etu mia-
sta, dysponujemy tylko takimi œrod-
kami, jakie zostan¹ nam przyzna-
ne na ten cel, choæ nie s¹ wcale
tak ma³e. Fundacje zajmuj¹ce siê
wszelkiego rodzaju opiek¹ nad
zwierzêtami, zw³aszcza bezdom-
nymi, teraz od nas, jako dzielnicy,
w formie dotacji nie dostaj¹ nic –
wszystkie œrodki przekazywane s¹
z centralnego rozdzielnika miasta.

W naszym bud¿ecie s¹ pieni¹-
dze na kastracje i sterylizacje bez-
domnych psów i kotów oraz na kar-
mê dla nich. W wyniku og³oszone-
go przetargu wybrana zosta³a lecz-
nica weterynaryjna przy ul. Œrenia-
witów, która przeprowadza tego ro-
dzaju zabiegi. Zwierzêta z regu³y
wskazuj¹ wolontariusze, którzy na
co dzieñ siê nimi opiekuj¹. Tak¿e
wolontariusze odbieraj¹ od nas
karmê – zarówno such¹, jak i pusz-
ki, które dostarczaj¹ nam na miej-
sce, do urzêdu – znów wybrane w
przetargu – hurtownie. W tym roku
na zabiegi kastracji i sterylizacji
mamy 25 tys. z³, natomiast na kar-
mê – 30 tys. Ta kwota powinna wy-
starczyæ, ale wiem, ¿e w razie po-
trzeby pieniêdzy na karmy nie za-
braknie.

Karmicielami – wolontariuszami

s¹ z regu³y osoby wspó³pracuj¹ce
z Towarzystwem Opieki nad Zwie-
rzêtami lub wyznaczone przez fun-
dacje, dzia³aj¹ce na naszym tere-
nie. Kiedyœ, gdy pieniêdzy w na-
szym rêku by³o wiêcej, ta wspó-
³praca by³a œciœlejsza, bo nie ogra-
niczaliœmy siê tylko do finansowa-
nia operacji i karmy. Dostarczali-
œmy tak¿e klatki i leki, g³ównie na
zlecenia lekarzy weterynarii m.in.
ze schroniska w Józefowie. Teraz
ta mo¿liwoœæ odpad³a. Nie mniej
jednak, wiemy, ilu karmicieli ile
zwierz¹t i gdzie karmi. Bezdom-
nych zwierz¹t niestety przybywa,
wiêc na pewno pieni¹dze na opie-
kê nad nimi bêd¹ musia³y byæ co
roku wiêksze.

Z ostatniej chwili: Jak siê
okazuje, Bia³o³êka dostanie w

tym roku dodatkowe 20 tys. z³
z puli miasta na pomoc bez-

domnym zwierzêtom. Takich ini-

cjatyw mo¿na tylko pogratulo-
waæ!




