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

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³

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

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe
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STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI
protetyka, chirurgia, implanty,
ortodoncja (aparaty ruchome i sta³e), rtg
LEKARZE SPECJALIŒCI,
MEDYCYNA PRACY, ANALIZY, USG, EKG

DEMETER s.c. E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

ul. Targowa 2 tel. 618-40-50

IMPLANTY niemieckiej firmy TIOLOX - cena promocyjna
� bezp³atnie konsultacje ortodontyczne
� 50% zni¿ki na wybielanie zêbów - najni¿sza cena
       w Warszawie

PROMOCJA WRZEŒNIOWA

APTEKA

CA£ODOBOWA

tel. 466-14-05

ul. Œwiatowida 47
vis a vis Leader Price

równie¿w œwiêta

7 dni

w tygodniu

Podczas
II Miêdzynarodowych
Targów Zoologicznych
Zoomarket 2003

19-21 wrzeœnia
w Pa³acu Kultury
realizowana bêdzie
akcja edukacyjno -
adopcyjna pod has³em
Kochajmy Zwierzaki

Schronisko „Na Paluchu”

wspólnie z organizatorem tar-
gów oraz miesiêcznikiem

„Cztery £apy”  przygotowa³o

program  którego celem jest
promowanie œwiadomej adop-

cji  oraz rozs¹dnej mi³oœci do
zwierz¹t popartej wiedz¹ w za-

kresie ich praw, potrzeb i za-

chowañ.

W sobotê i niedzielê zapra-

szamy  w godz. 10-14  do K¹-
cika Adopcyjnego, który usy-

towany bêdzie na zewn¹trz
pod namiotem. Ze wzglêdu na

to, ¿e dla naszych podopiecz-

nych podró¿ i zmiana miejsca
pobytu stanowi ogromny stres,

prezentowaæ bêdziemy  tylko
po 5 zwierz¹t dziennie. Wy-

brañcami s¹ psy i koty, po dra-

matycznych przejœciach - któ-
re w ogromnej zbiorowoœci

schroniskowych zwierz¹t maj¹
ma³e szanse   na znalezienie

domów - a oczekuj¹ na szcze-

gólnie wra¿liwych  i troskliwych
opiekunów.

Osoby chc¹ce zaadoptowaæ,

przygarn¹æ czy zakupiæ psa lub

kota powinnny sobie zdawaæ
sprawê,  i¿  jest to decyzja na

ca³e ¿ycie i zobowi¹zane s¹ w
aspekcie moralnym  i prawnym

do opieki oraz odpowiedzialno-

œci za nowego cz³onka rodzi-
ny.

Wszelkie porady i materia³y
edukacyjne na ten temat bê-

dzie mo¿na uzyskaæ w punkcie
informacyjnym schroniska tu¿

przy g³ównym wejœciu do PKiN.

Przedstawimy tak¿e wysta-

wê fotograficzn¹ autorstwa

Ewy Pszczó³kowskiej - ze zbio-
rów archiwum schroniskowego.

Rozs¹dnie...
kochajmy zwierzaki

gwintowniki, narzynki, oprawki

i wiele innych

W-wa,  Radzymiñska 129

tel. 678-72-05, 0600-916-505

Nowo otwarty punkt

Bezpoœredni przedstawiciel
renomowanych firm krajowych

HURT - DETAL

www.wardak.pl

NARZÊDZIA
OKUCIA BUDOWLANE
ARTYKU£Y ŒCIERNE

pace, szpachelki, kielnie

i inne narzêdzia budowlane

pi³y tarczowe, wiet³a, frezy

brzeszczoty, no¿e do strug

tarcze œcierne

papiery, p³ótna, tarcze œcierne

elektrody, wiert³a do metalu

wk³adki bêbenkowe, klamki, zamki, k³ódki

zamki
klamki

zawiasy

pilniki, tarniki,

skrobaki, rade³ka
frezy trzpieniowe

poziomice, ³aty

przecinaki, klucze, szczypce

siekiery, ³opaty, ³omy, no¿yce

Tym razem wyj¹tkowo nie
przyjêto protoko³u z poprzedniej

sesji – by³ zbyt obszerny by

wszyscy radni mogli siê z nim
zapoznaæ. Przypominamy, ¿e

dla oszczêdnoœci papieru pro-
toko³y s¹ teraz do wgl¹du wy-

³¹cznie w biurze rady dzielnicy.

Uroczyœcie przyjêto w poczet
rady Henryka Rêbelskiego i

Macieja M³odkowskiego (w
miejsce burmistrzów Smoczyñ-

skiego i Semetkowskiego).

Obaj panowie œlubowali pracê
dla dobra mieszkañców dzielni-

cy. Jednog³oœnie przyjêto zmia-
ny w za³¹czniku do bud¿etu Bia-

³o³êki. Najistotniejsze to zaopi-

niowanie zwiêkszenia wydat-
ków na cele oœwiatowe i wycho-

wawcze. Propozycja miasta od-
biega od rzeczywistych potrzeb

dzielnicy jeœli chodzi o utrzyma-

nie placówek oœwiatowych.
Znacz¹co, bo a¿ o 1 mln z³

zmniejsz¹ siê wydatki na p³ace
pracowników Urzêdu Dzielnicy

w zwi¹zku z przeprowadzon¹

etatyzacj¹. Odpowiedni¹
uchwa³¹ radni wnioskowali o

zaliczenie ulicy Zarzecze do
kategorii dróg gminnych i roz-

szerzenie inwestycji Nowo-

dworska – Odkryta o ulicê
Sprawn¹.

Na interpelacjê Anny WoŸnia-
kowskiej w sprawie chodnika w

ulicy Przaœnej odpowiada³ bur-
mistrz Tadeusz Semetkowski.

Wykonano jedynie 68 metrów

chodnika ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ odwodnienia ulicy jedynie

na tym odcinku. Radny Paster

XII sesja Bia³o³êki

Nowi radni
œlubuj¹

pyta³ o nowy cmentarz tarcho-

miñski. Burmistrz Jerzy Smo-

czyñski poinformowa³, ¿e na
wys³ane dwa miesi¹ce temu pi-

smo w tej sprawie do dziœ nie

odpowiedzia³ prezydent Lech
Kaczyñski. Anna WoŸniakow-

ska pyta³a, ile kosztowa³o -
wówczas jeszcze  gminê Bia³o-

³êka - zg³oszenie wniosku do

NSA o niezgodnoœæ ustawy o

wymiana
 butli str. 5

dokoñczenie na str. 3

czytaj str. 5

Katolickie

Stowarzyszenie

Niepe³nosprawnych

serdecznie

zaprasza

22 wrzeœnia

o godz. 16

do sali

konferencyjnej

Urzêdu

Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20

na uroczyste

otwarcie wystawy

prac

podopiecznych

po³¹czone

ze sprzeda¿¹

eksponatów.

Wystawa czynna

do 26 wrzeœnia

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34

GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

Trzeci¹ godzinê obrad X se-
sji, 15 wrzeœnia radni Targówka
zakoñczyli podjêciem pierwszej
uchwa³y. Poprzedzi³y j¹ g³oso-
wania poprawek wniesionych

PPPPPrawo iiiii SSSSSamorz¹dnoœæ
przez 10 radnych oraz klub SLD.
Za poprawkami i za uchwa³¹
opowiedzia³o siê 13 radnych. 10
g³osowa³o przeciw uchwale, w
której wyra¿ono negatywn¹ opi-

niê do projektu statutu m. st.
Warszawy, zg³oszonego przez
prezydenta m. st. Warszawy. Po-
zytywnie zaopiniowano projek-
ty statutu zg³aszane przez rad-
nych Warszawy, stwierdzaj¹c,
¿e wymagaj¹ one jednak dal-
szych prac zmierzaj¹cych do de-
centralizacji w³adzy w stolicy.
Rada Dzielnicy Targówek wnio-
skuje do Rady m.st. Warszawy
o podjêcie wspólnych prac nad
uchwaleniem statutu m.st. War-
szawy oraz statutu dzielnic, a
tak¿e o podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do decentralizacji w³a-
dzy miasta poprzez nowelizacjê
ustawy z 15 marca 2002 r. o
ustroju Warszawy. Uchwa³ê
przekazano przewodnicz¹cemu
Rady m.st. Warszawy.

Sesja zaczê³a siê z pó³godzin-
nym opóŸnieniem, od zg³osze-
nia przez przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Targówek Macie-
ja Œwiderskiego propozycji w³¹-
czenia trzech punktów porz¹d-

dokoñczenie na str. 8

Ta ró¿a kwitnie w ogrodzie, który bierze udzia³ w
konkursie „Zacisze w kwiatach”. Rozstrzygniêcie

21 wrzeœnia o godz. 17 w Domu Kultury „Zaci-
sze” przy ul. Blokowej 1
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Meave Binchy „Mi³oœæ i

k³amstwa”. Warszawa: Pró-
szyñski i S-ka, 2003. 26 z³.

Ella mia³a 6 lat, kiedy po raz
pierwszy posz³a z rodzicami do
restauracji Quentins. Miejsce to
zafascynowa³o j¹ do tego stop-
nia, ¿e kiedy doros³a postano-
wi³a nakrêciæ o nim film. Praca
nad nim jednak kuleje, bo Ella
prze¿ywa w³aœnie mi³oœæ swo-
jego ¿ycia. Jest zakochana w
¿onatym mê¿czyŸnie, który
obiecuje, ¿e siê dla niej rozwie-
dzie.

Eironore Homer „Szko³a

przetrwania w partnerskiej
d¿ungli”. £ódŸ: Ravi, 2003.
24,90 z³.

Zabawny poradnik napisany
przez niemieck¹ pani¹ psycho-
log, która od wielu lat prowadzi
terapiê partnersk¹. Napisana
dowcipnym jêzykiem lektura
uczy jak postêpowaæ z p³ci¹
przeciwn¹. Uwaga - ksi¹¿ecz-
ka jest dwustronna i zawiera od-
dzielne porady dla kobiet i mê¿-
czyzn.

Jean Christopphe Grange:

„Purpurowe rzeki”. Warsza-
wa: „Albatros”, 2003. 21 z³.

Wci¹gaj¹cy thriller. Komisarz
paryskiej policji zostaje popro-
szony o pomoc w sprawie mor-
derstwa pope³nionego w niedu-
¿ym miasteczku u podnó¿a Alp.
Ofiarê odnaleziono w górach, a
jej cia³o zosta³o straszliwie oka-
leczone. Kto zabi³ uniwersytec-
kiego bibliotekarza? I jak nie-
bezpieczne oka¿e siê dla komi-
sarza poznanie odpowiedzi na
to pytanie.

Jan Pawe³ Krasnodêbski:
„Stokrotka”. Katowice: Vide-
ografII. 13 z³ To ju¿ trzecie wy-
danie tej ciekawej pozycji.
Wstrz¹saj¹ce wyznania m³odej
dziewczyny - narkomanki, któ-
ra usi³uje wyrwaæ siê z na³ogu.

„Cisi myœliwi”. Gdañsk: Fin-
na, 2003. 25z³

Gratka dla mi³oœników histo-
rii. Szeœciu autorów opowiada
o dowódcach niemieckich U-
bootów w czasie II wojny œwia-
towej.

Allinon Pearson „Nie wiem

jak ona to robi”. Warszawa: Al-
batros, 2003. 22 z³

Zabawna, wspó³czesna
ksi¹¿ka dla kobiet. Kate jest pra-
cuj¹c¹ matk¹ i ma wszystkie
zwi¹zane z tym problemy. Musi
zd¹¿yæ wszêdzie i za³atwiæ
wszystko, bo zajmuje wa¿ne
stanowisko w du¿ej firmie i nie
chce zaniedbywaæ dwójki swo-
ich dzieci.

Peter Carey „Jack Maggs”.
Warszawa: Prószyñski i S-ka,
2003. 29,90

Wci¹gaj¹ca powieœæ przygo-
dowa. Rok 1837, do Londynu
przyje¿d¿a tajemniczy mê¿czy-
zna, który chce wyrównaæ ra-
chunki z przesz³oœci.

Ksi¹¿ki
na wrzesieñ

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

Uczczona dzieñ póŸniej
Wielk¹ Parad¹ Kawalerii pod-
czas Œwiêta Wilanowa, 12
wrzeœnia minê³a 320. roczni-
ca s³awetnego zwyciêstwa
króla Jana III Sobieskiego  i
polskiej husarii pod Wiedniem,
które - jak powiedzia³ przed
laty na Kahlenbergu biskup
Józef Zawitkowski - „bêdzie
œwiadkiem,/ przypominaæ bê-
dzie œwiatu, ¿eœmy tu byli,/
¿eœmy zawsze byli  w Europie,/
¿eœmy j¹ obronili”.

WRZESIEÑ,
320 LAT TEMU

W istocie, rozpoczêty w
styczniu 1863 r. z³owrogi po-
chód potê¿nej armii tureckiej,
dowodzonej przez niezwykle
ambitnego i nieco mniej zdol-
nego wielkiego wezyra Kara
Mustafê, stanowi³ nie lada za-
gro¿enie dla politycznej i reli-
gijnej to¿samoœci starego kon-
tynentu. Wojna, wykorzystuj¹-
ca kiepsk¹ kondycjê we-
wnêtrzn¹ pañstwa Habsbur-
gów, targanego powstaniami
protestantów i ch³opów wê-
gierskich, mia³a byæ ostatnim
akordem  tureckich zakusów
w³¹czenia wielu narodów w
system absolutystycznej w³a-
dzy su³tañskiej i narzucenia
islamu jako religii panuj¹cej,
systematycznie i skutecznie
realizowanych od XIV w.

Rozzuchwaleni szybkimi
zwyciêstwami, swoje g³ówne
stutysiêczne si³y w koñcu
czerwca Osmañczycy skiero-
wali na Wiedeñ. Armia cesar-
ska liczy³a wówczas zaledwie
27 tysiêcy ¿o³nierzy, cesarz i
dwór w pop³ochu opuœcili mia-
sto, a w œwiecie Zachodu og³o-
szono alarm    z proœb¹ o po-
moc oblê¿onej stolicy. Obok
regimentów bawarskich, sa-
skich i frankoñsko-szwabskich
nad Dunaj ruszy³ te¿ Sobieski.
Wi¹za³y go przecie¿ kwietnio-
we uk³ady antytureckie o wza-
jemnej pomocy miêdzy Rzecz-
pospolit¹ a Austri¹. Poza tym
mia³ œwiadomoœæ, ¿e w ca³ej
sprawie idzie o coœ wiêcej ani-
¿eli obronê sojusznika. Kilka
lat wczeœniej, gdy chcia³ za-
wrzeæ pokojowe stosunki z su-
³tanem, polskie poselstwo od-
prawiono z niczym.

Przybywszy na czele 25000
wojska (w tym ponad 2500 hu-
sarzy, których dni chwa³y do-
pe³ni³y siê wraz wypraw¹ wie-
deñsk¹) 3 IX do Wiednia, nie
bez ambicjonalnych sprzeci-
wów rozmaitych dygnitarzy,
król Sobieski obj¹³ naczelne
dowództwo, symbolicznie za-
znaczone przekazaniem laski
marsza³kowskiej wojsk cesar-
skich. By³a to, jak siê okaza³o,
decyzja zbawienna. Przy po-
parciu ks. Karola Lotaryñskie-
go szybko przeforsowa³ trud-
ny technicznie, wymagaj¹cy
od ¿o³nierzy wielu wyrzeczeñ
plan ofensywy. Dumne i ufne
w zwyciêstwo si³y wroga liczy-
³y grubo ponad 100 tysiêcy ¿o-
³nierzy, podczas gdy Sobieski
dysponowa³ niespe³na 70 ty-
si¹cami.

W takich okolicznoœciach
nadszed³ mglisty niedzielny ra-
nek 12 wrzeœnia 1863 r. Król

Echa wiktorii wiedeñskiej
na Bia³o³êce

Sobieski o œwicie s³u¿y³ do
mszy odprawianej przez lega-
ta papieskiego w kaplicy na
wzgórzu kahlenberskim, przy-
j¹³ komuniê œw., a potem w
zakrystii odby³ ostatni¹ nara-
dê z dowódcami oddzia³ów.
Liczono siê z d³ugim i zaciê-
tym oporem wroga. Tymcza-
sem po ca³odziennych wal-
kach, ju¿ o szóstej wieczorem
dziêki ofiarnoœci wojsk sprzy-
mierzonych i genialnej strate-
gii, Sobieski móg³ daæ sygna³
do generalnego ataku. Zdzie-
si¹tkowani, przera¿eni Turcy
(15000 zabitych i rannych, u
wojsk sprzymierzonych - zale-
dwie 3500) poczêli uciekaæ.

Zdobyto mnóstwo kosztow-
noœci oraz tureckie chor¹gwie,
które rych³o dostarczono So-
bieskiemu. Jedna z nich mia³a
byæ œwiêt¹ Chor¹gwi¹ Proro-
ka - sand¿ak szerif - (w rzeczy-
wistoœci Turkom uda³o siê j¹
ocaliæ) i tê w³aœnie polski w³ad-
ca natychmiast pos³a³ Inno-
centy XI (po latach zaginê³a w
nieznanych okolicznoœciach) z
parafraz¹ s³ynnych s³ów Ceza-
ra: „Veni, vidi, Deus Vicit”-
„Przyby³em, ujrza³em, Bóg
zwyciê¿y³”. Papie¿ w dowód
wdziêcznoœci ustanowi³ 12 IX
œwiêto Imienia Maryi, obcho-
dzone w koœciele polskim po
dziœ dzieñ, a przy Forum Tra-
jana w Rzymie zbudowano
œwi¹tyniê-wotum. Jednak ra-
doœæ nie trwa³a d³ugo. 15 wrze-
œnia, w wymowne liturgiczne
wspomnienie Matki Boskiej
Bolesnej, mia³o miejsce spo-
tkanie cesarza i króla polskie-
go, który nie us³ysza³ jednak
s³ów uznania. Leopold Habs-
burg mia³ za z³e Sobieskiemu,
¿e po zwyciêstwie pierwszy
wkroczy³ do miasta, nota bene
owacyjnie witany przez miesz-
kañców. Nie powiod³y siê te¿
plany o¿enku syna królewskie-
go z cesarsk¹ córk¹. Szansê
na rozgromienie potêgi turec-
kiej zaprzepaœci³y rozbie¿no-
œci co do dalszej taktyki, pod-
sycane niechêci¹ dyplomatów
cesarskiego dworu.

WRZESIEÑ,
300 LAT PÓ•NIEJ

Zwyciêstwo nie przynios³o
Polsce - jak to czêsto w  histo-
rii bywa³o - wymiernych korzy-
œci politycznych i terytorial-
nych, a mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e nawet moral-
nych. Wszak Wiedeñ do dziœ
nie wystawi³ pomnika swemu
obroñcy, a jeszcze do niedaw-
na historycy austriaccy czy
niemieccy umniejszali zas³ugi
polskiego w³adcy we wrzeœnio-
wej bitwie. Dopiero obchody
300-lecia odsieczy w 1983 r.
sk³oni³y zachodnich history-
ków do gruntownych badañ i
weryfikacji wczeœniejszych
opinii.

Wtedy te¿, wœród wielu wy-
staw, odczytów, sympozjów,
rozmaitych obchodów, akade-
mii i uroczystoœci, 15 IX 1984
r., w 301. rocznicê oziêb³ego
„spotkania” ofiarnej Polski z
p³ochliw¹ Europ¹, mia³o miej-
sce w P³udach wydarzenie, o
którym dzisiaj ma³o kto pamiê-
ta, a podówczas g³oœno opisy-
wa³a je prasa ogólnopolska i
warszawska ze „S³owem po-
wszechnym”, „Za i przeciw” i
„Zorz¹” na czele. Co najwa¿-
niejsze, pozosta³ po nim ma-
terialny œlad, które zwi¹za³
warszawsk¹ Bia³o³êkê z wik-
tori¹ wiedeñsk¹.

Godz. 17.30. Choæ pierwsza
po³owa miesi¹ca by³a d¿d¿y-
sta i wietrzna, tego dnia od
rana œwieci³o s³oñce. Przed
koœció³kiem „na górce” przy ul.
Klasyków, przy muzyce orkie-
stry dêtej, rzesza ludzi oczeki-
wa³a przyjazdu kardyna³a Jó-
zefa Glempa, który mia³ po-
œwiêciæ nowe dzwony, ufundo-
wane przez parafian - pierw-
sze w P³udach od czasów po-
wstania koœcio³a (nie licz¹c sy-
gnaturki na wie¿yczce koœciel-
nej). Zamówi³ je, choæ nie wia-
domo   w której ludwisarni, nie-
¿yj¹cy ju¿ wówczas proboszcz
Franciszek Rogulski (1978-
81), monta¿ przypad³ na cza-
sy ks. Józefa Stoczyñskiego
(1981-88), zaœ elektryfikacjê
przeprowadzi³ niedawno ks.
Miros³aw Bielawski. Umiesz-
czone zosta³y nietypowo, bo
zaledwie kilka metrów nad zie-
mi¹, na stalowym zadaszonym
stela¿u. Znajduj¹ siê wiêc nie-
jako na „wyci¹gniêcie rêki”,
mo¿na uderzyæ sercem, po-
czuæ si³ê dŸwiêku, przeczytaæ
pami¹tkowe inskrypcje. Dwa
mniejsze, wa¿¹ce pó³ tony
ka¿dy, nosz¹ imiona „Józef”
(„Ofiara Parafii W-wa P³udy
1983 w 34 rocznicê erygowa-
nia parafii przez Prymasa Pol-
ski Stefana Kardyna³a Wy-
szyñskiego  16-IX-1949”) i „Jan
Pawe³” („Na  pami¹tkê II piel-
grzymki papie¿a Polaka Jana
Paw³a II do Ojczyzny 1983
Prym. Polski Józef kard.
Glemp, Prob. Par. W-wa P³u-
dy  ks. J. Stoczyñski”). Ostatni
-”Maria”,  najwiêkszy - prawie
tonowy, konsekrowany przez
Prymasa Glempa jest dla nas
najwa¿niejszy. Zosta³ bowiem
dedykowany „Na pami¹tkê
600-lecia M.B. Jasnogórskiej
1382-1982 i 300-lecia viktorii
wiedeñskiej 1683-1983 - W-wa
P³udy”

Liturgia poœwiêcenia prze-
biega³a w podnios³ym nastro-
ju. Ks. Prymas przy wtórze
psalmów nieszpornych na-
maszcza³ ka¿dy dzwon i ude-
rza³ sercem. „...A ten dŸwiêk
niós³ siê g³oœno i daleko ponad
¿ywio³owy œpiew ludu, odbija-
j¹c siê echem w sercu ka¿de-
go z uczestników uroczystoœci.

RADA WARSZAWY SAMOOBRONY RP
informuje,

¿e przy ul. ks.I. K³opotowskiego 6 lok. 59

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 17-19
udzielane s¹ bezp³atne porady prawne.

Jednoczeœnie zapraszamy dzieci
do wziêcia udzia³u w bezp³atnych

lekcjach jêzyka angielskiego.

Masz problem, chcesz aby twoje dziecko
wolny czas poœwiêci³o edukacji? PrzyjdŸ!

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 16-19

Tel. 0-602-325-731

Wzruszenie i radoœæ malowa-
³y siê na twarzach i g³êboko
zapada³y w serce” - zapisa³ w
kronice parafialnej proboszcz
Stoczyñski.

Nastêpnie w miejscowej ka-
plicy odby³a siê Msza œw., pod-
czas której kardyna³ Glemp
zwróci³ uwagê, ¿e choæ od wie-
ków rola dzwonów dla danej
spo³ecznoœci by³a ogromna,
chocia¿by ze wzglêdów bez-
pieczeñstwa, jako informacja o
zagro¿eniu, po¿arze, nie mo¿-
na zapomnieæ o ich metafi-
zycznym wymiarze, który ni-
gdy nie ulegnie dezaktualiza-
cji: „Poœwiêciliœmy dzwony. Te
dzwony, które bêd¹ wzywaæ
tak, jak na Golgocie niebo i zie-
mia wzywa³y ludzi. Maj¹ bu-
dziæ sumienia. Na ró¿ne spo-
soby bêd¹ odczytywane ich
dŸwiêki./.../ B¹dŸ wierny, b¹dŸ
wierny/.../ Przebaczaj...prze-

baczaj...przebaczaj /.../ Nie-

ch¿e wiêc te spi¿owe serca po-
rusz¹ serca ludzkie - po to one

s¹.

WRZESIEÑ, 20 LAT
PÓ•NIEJ

12 wrzeœnia 2003 r. jest nie-
zwykle s³oneczny. Jad¹c au-
tobusem, czytam wydrukowa-
n¹  w gazecie homiliê bisku-
pa Zawitkowskiego na tego-
roczne obchody rocznicowe.
Sufragan ³owicki przywo³uje
wiersz Wierzyñskiego: „Bo od
Polski widoczny/ ka¿dy strza³
na wroga/ ognist¹ siê obja-
wia³/ w powietrzu monstran-
cj¹.../ Któ¿ by krwi po¿a³o-
wa³?/ Odpowiedz nam, Fran-
cjo./ Lecz kiedy o zap³atê/
spytaj¹ siê wasz¹/ za krew, za
trud/ zmierzony ich stop¹. /
Czy Ciê te mroczne/ widma
nie przestrasz¹?/ Odpowiedz,
Europo!”. Przychodzi pate-
tyczna refleksja o historii, bo-
haterstwie, patriotyzmie, od-
powiedzialnoœci za losy œwia-
ta, kulturê, dziedzictwo prze-
sz³oœci, wartoœci ojców, ana-
logiach dziejowych i obecnej
sytuacji oraz  o p³udowskich
dzwonach, których g³os mia³
przypominaæ o tym, co naj-
wa¿niejsze...

Dochodz¹ mnie s³owa g³o-
œnej rozmowy kilku nastola-
tek, zapewne licealistek. Mó-
wi¹ o papie¿u, który rozpocz¹³
pielgrzymkê na S³owacjê.
Jedna  trochê cynicznie ni to
stwierdza, ni pyta: „Pewnie
nied³ugo zrobi¹ go œwiêtym!”
Druga oburza siê: „Za co? Co
on takiego uczyni³? Czy¿by

pa³ace watykañskie nie by³y
wygodne?” Trzecia nieœmia³o:
„Ale mówi¹, ¿e pomaga³ lu-
dziom, by³ dobry”. Czwarta:
„No i pracowa³ w kamienio³o-
mach”. Druga: „Gdzie? Prze-
cie¿ takie miejsca by³y piêæ ty-
siêcy lat temu!” Czwarta: „No
nie wiem dok³adnie, ale ktoœ
mi mówi³, ¿e ciê¿ko pracowa³
fizycznie w czasie wojny”. Pi¹-
ta: „Aha: ¯y³ w trudnych cza-
sach i takie tam duperele...
Wiem, znam to. Nie dam siê
nabraæ!” Pierwsza: „A ja nie
chcia³abym byæ œwiêt¹ albo
bohaterk¹. Co za okropnoœæ!
Ja - mêczennica...” /œmiech/
Druga: „W ogóle ¿ycie pole-
ga na czymœ innym”.

Komentarz-trzy jasne kwe-
stie: primo - na szczêœcie bo-
haterstwo czy œwiêtoœæ nie s¹
spraw¹ jednorazowej decyzji,
secundo - mo¿na wymagaæ
od polskiej m³odzie¿y, z ja-
kichkolwiek warstw i grup spo-
³ecznych by siê nie wywodzi-
³a, a jednoczeœnie nie byæ po-
s¹dzonym  o przesadê, aby
dysponowa³a podstawow¹
wiedz¹ na temat ¿ycia i dzie-
³a postaci-symbolu Jana Pa-
w³a II, tertio - chcia³oby siê z
nadziej¹ zawo³aæ „Salve Eu-
ropa! Deus vincet!” (Witaj Eu-
ropo! Bóg zwyciê¿y!).

   Bart³omiej W³odkowski

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki
poduszki
ko³dry

MATERACE

now
y
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n

Kondratowicza 45

tel./fax 332-00-85

pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
TRANSPORT GRATIS

na  terenie W-wy przy zakupie
powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)

�

�

�

�

�

�

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56

♦♦♦♦♦ (A5 – A0)

♦♦♦♦♦ kolor

♦♦♦♦♦ kserodruk

♦♦♦♦♦ oprawy
pon.-pt. 8-17

sob. 9-13.

Œpieszê donieœæ, ¿e 1 wrzeœnia 2003 roku klucze do nowej
siedziby SP 342 otrzyma³a z r¹k Burmistrza Bia³o³êki p. Jerzego
Smoczyñskiego dyrektor szko³y  Maria Marciniak. Ja symbo-
liczne klucze otrzyma³am te¿, ale by³o to...1 wrzeœnia 2000 r.  
przy otwarciu poprzedniej siedziby szko³y.

Z pozdrowieniami dla redakcji by³a dyrektor ISP 342
Ewa KaŸmierska
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• zmniejszanie - zwiêkszanie
• KOLOR

• SKANOWANIE

• oprawa
• sk³ad tekstu

• pisanie komputerowe

• foliowanie

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)
tel./fax 679-73-13

XERO
A5-A0

studenci

20% taniej

PRACOWNIA

JUBILERSKA

Marek Winiarek
ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

Oferuje

Zapraszamy 10-18
 w soboty 10-13

³añcuszki

krzy¿yki

medaliki

kolczykioraz

MAR-MET

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

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

CENY PRODUCENTA
�  raty �  rabaty

� sprzeda¿  � monta¿
transport i obmiar gratis

�

�

�

�

Je¿eli chcesz p³ynnie mówiæ
po angielsku oraz uczyæ siê w
mi³ej i bezstresowej atmosfe-
rze, zapisz  koniecznie Siebie
lub Swoje dziecko na kurs an-
gielskiego, gdzie ucz¹ najlepsi
zagraniczni wyk³adowcy ze
szko³y METROPOLITAN
COLLEGE.  Szko³a przygoto-
wa³a specjaln¹ ofertê kursów
angielskiego z myœl¹ o m³o-
dych i dojrza³ych mieszkañ-
cach Bia³o³êki.

Metropolitan College, ju¿ od
10 lat dzia³a z wielkim powo-
dzeniem na rynku warszaw-
skim.  Szko³a ze wzglêdu na
specyficzn¹ atmosferê, jaka w
niej panuje, cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem szcze-
gólnie wœród m³odszej czêœci
Warszawiaków.

Szko³a zatrudnia najlep-
szych lektorów, zarówno pod
wzglêdem wykszta³cenia jak i
osobowoœci. Zespó³ Metropo-
litan College, to m³odzi, pe³ni
entuzjazmu i zapa³u do pracy
ludzie, którzy daj¹ z siebie
wszystko, aby utrzymaæ firmê
w czo³ówce tych najlepszych.
Jak do tej pory wychodzi im to
fantastycznie. Potwierdzeniem
tego jest rekomendacja szko³y
wydana przez PASE – Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie
na rzecz Jakoœci w Naucza-
niu  Jêzyka Angielskiego.

Angielskie klimaty w dzielnicy Bia³o³êka

Metropolitan College uczy mówiæ...
  tylko po angielsku

Wszystkie zajêcia angielskie-
go prowadzone s¹ na najwy¿-
szym profesjonalnym poziomie.
Ju¿ od pierwszej lekcji, trzeba
zapomnieæ o istnieniu jêzyka pol-
skiego i nawet w grupach pocz¹t-
kuj¹cych mówi siê tylko i wy³¹cz-
nie po angielsku.  Jak to mo¿li-
we?  O tym musz¹ Pañstwo prze-
konaæ siê sami.

Oprócz najlepszych wyk³a-
dowców i najwy¿szej jakoœci na-
uczania, ka¿dy uczestnik kursu
otrzymuje za darmo:

• Analizê potrzeb jêzykowych

• Test kwalifikuj¹cy do grupy
na odpowiednim poziomie,

• Opracowanie odpowiednie-
go programu nauczania,

• Naukê w ma³ych przyjaznych
grupach,

• Dodatkowe materia³y wyko-
rzystywane podczas kursu,

• Dodatkowe konsultacje z lek-
torem,

• Testy sprawdzaj¹ce opano-
wana wiedzê,

• Semestralny raport z prze-
biegu nauki, jak równie¿ dokona-
nych postêpów,

• Mo¿liwoœæ korzystania z
biblioteki METROPOLITAN
COLLEGE,

• Dostêp do kawiarenki in-
ternetowej w g³ównej siedzibie
szko³y,

• Popo³udniowe spotkania
konwersacyjne w siedzibie
szko³y,

• Pami¹tkowe zdjêcie grupy.

Kursy prowadzone bêd¹ w
szkole w dzielnicy  Bia³o³ê-
ka, przy ul. Podró¿niczej 11.
Zajêcia rozpoczn¹ siê 2 paŸ-
dziernika i bêd¹ odbywa³y siê
w systemie wtorek i czwartek
po 1,5 godziny jedno spotkanie.
Koszt semestralnego kursu
prowadzonego przez wykwali-
fikowanego i doœwiadczonego
lektora wynosi tylko 1220 z³.

Aby zapisaæ siê na zajêcia,
nale¿y skontaktowaæ siê tele-
fonicznie lub osobiœcie z g³ów-
n¹ siedzib¹ szko³y METROPO-
LITAN COLLEGE – Aleja Nie-
podleg³oœci 177 (róg Batorego)
w celu umówienia siê na test
kwalifikacyjny.

Nie zmarnuj szansy – Za-
dzwoñ i umów siê na test!

METROPOLITAN  COLLEGE  Sp. z o.o.
Aleja Niepodleg³oœci 177

02-555  Warszawa
tel. 825-50-10, 825-20-21
www.metropolitan-college.pl

ustroju Warszawy z konstytucj¹
RP i Europejsk¹ Kart¹ Samo-
rz¹dow¹ i dlaczego wycofano
wniosek. Burmistrz Smoczyñski
zapewni³, ¿e odpowiedŸ radna
otrzyma na nastêpnej sesji. Li-
dia Polit pyta³a, kiedy pojawi siê
aktualna ksi¹¿ka telefoniczna
dla Urzêdu Dzielnicy, czy dobie-
g³ koñca remont placówek
oœwiatowych i jak zostan¹ za-
gospodarowane nadwy¿ki œrod-
ków, dlaczego zreorganizowa-
no trzecie klasy szko³y podsta-
wowej 118 przy Leszczynowej
ze szkod¹ dla uczniów, dlacze-
go w³adze dzielnicy nie wyst¹-
pi³y do Agencji Rynku Rolnego
o nieodp³atne przekazanie tu-
szonek wieprzowych na bez-
p³atne do¿ywianie dzieci. Jeœli
chodzi o ksi¹¿kê telefoniczn¹ to
– jak powiedzia³ Jerzy Smo-
czyñski – proces reorganizacji
urzêdu nie dobieg³ jeszcze koñ-
ca. Aktualne numery telefonów
i numery pokojów urzêdników
pojawi¹ siê jak tylko to nast¹pi.
Raport z remontów placówek
oœwiatowych bêdzie gotowy na
najbli¿sz¹ sesjê. Burmistrz Li-
lianna Zientecka poinformowa-
³a, ¿e reorganizacja klas trze-
cich w szkole przy Leszczyno-
wej by³a dzie³em dyrekcji szko-
³y. Pani wiceburmistrz bêdzie tê
sprawê badaæ. Zarz¹d nie wy-
stêpowa³ do Agencji Rynku
Rolnego w sprawie wieprzowi-
ny, bowiem s¹ w dzielnicy œrodki
na nieodp³atne do¿ywianie
dzieci. – S¹ bardzo biedne, po-

pegeerowskie gminy, którym
du¿o bardziej  potrzebna jest ta

wieprzowina. Poza tym uwa-
¿am, ¿e doœæ ryzykowne jest

karmienie tym dzieci – powie-
dzia³a Lilianna Zientecka. W
czêœci interpelacje wyst¹pi³a
równie¿ Irena D¹browska,
mieszkanka ulicy K¹ty Grodzi-
skie z bulwersuj¹c¹ spraw¹
konfliktu s¹siedzkiego. Stefan
Sosnowski, radny PiS – jak wy-
nika³o z relacji – buduj¹c dom i
grodz¹c swój teren pozbawi³
s¹siadów drogi dojazdowej.

Mimo wyroku s¹du, który zaka-
za³ kontynuowania prac budow-
lanych, radny budowa³ nadal i
udostêpni³ s¹siadom jedynie
2,5-metrow¹ gliniast¹ drogê
skrêcaj¹c¹ pod k¹tem 90 stop-
ni, bez mo¿liwoœci dojazdu
œmieciarek czy samochodów
opró¿niaj¹cych szambo. Wielu
radnych próbowa³o znaleŸæ ja-
kieœ wyjœcie z sytuacji – polu-
bowne za³atwienie sporu, prze-
dyskutowanie sprawy. Prze-
wodnicz¹cy Dariusz Ostrowski
uci¹³ dyskusjê stwierdzaj¹c, ¿e
rada dzielnicy nie mo¿e wyrê-
czaæ s¹du. Jednoczeœnie pozo-
stawi³ pole dla prywatnej inwen-
cji radnych. – Nic nie stoi na
przeszkodzie by pañstwo radni

pomogli stronom rozwik³aæ ten
spór. NGP bêdzie pisaæ o tej
sprawie w najbli¿szym czasie.

(egu)

Nowi radni
œlubuj¹

dokoñczenie ze str. 1

Wszystkie informacje, które
zawar³am w tekœcie „Co dalej z
domem na Kowalczyka?” (NGP
nr 15 (264) z dn. 20 sierpnia
2003) pochodz¹ od pracowni-
ków administracji osiedla Toruñ-
ska Spó³dzielni Mieszkaniowej
Bródno, do których zosta³am
skierowana pod nieobecnoœæ
prezesa Krzysztofa Szczurow-
skiego.

 Mogê jedynie ubolewaæ, ¿e
otrzyma³am ma³o kompetentne
odpowiedzi na postawione py-
tania i przeprosiæ prezesa za-
rz¹du Andrzeja Tkaczyka i pra-
cowników Locaris sp. z o. o.

 Kilka dni temu (ju¿ po wydru-
kowaniu artyku³u) prezes
Krzysztof Szczurowski poinfor-
mowa³ mnie, i¿ w momencie
przejmowania budynku wie-
dziano, ¿e zad³u¿enie wynosi
400 tys. z³, i to Daewoo FSO
Motor S.A. bêd¹cy p³atnikiem
przesta³ regulowaæ swoje zobo-
wi¹zania w stosunku do SM
Bródno, tak wiêc spó³ka Loca-
ris jest zupe³nie bez winy, a ju¿
z pewnoœci¹ pieniêdzmi lokato-
rów nie „reperowa³a bud¿etu”,
bo ten nie jest „nadw¹tlony”.

 Tym samym to brak p³atno-
œci przez Daewoo FSO Motor
S.A, nie ze strony Locaris spo-
wodowa³ przejêcie budynku 1
kwietnia. Prezes Krzysztof
Szczurowski poinformowa³
mnie ponadto, ¿e Locaris sp. z
o. o. wywi¹zywa³ siê, z umowy
jeœli chodzi o konserwacjê bu-
dynku przy Kowalczyka 1.

Konstatuj¹c przykry dla mnie
fakt zamieszczenia nieprawdzi-
wych informacji jeszcze raz po-
twierdzam, ¿e otrzyma³am je od
- jak mi siê wydawa³o - kompe-
tentnych urzêdników SM Bród-
no. Nie mia³am powodu by s¹-
dziæ, ¿e co do ich kompetencji
mo¿na mieæ wiele zastrze¿eñ.

Bardzo mi przykro, ¿e nara-
zi³am na szwank dobre imiê Lo-
caris sp. z o.o z siedzib¹ w
Warszawie przy ul. Annopol 4.

A jeœli chodzi o sprawê bu-
dynku przy Kowalczyka 1 ci¹-
gu dalszego na razie nie ma.

 Jak powiedzia³ NGP prezes
Krzysztof Szczurowski, byæ
mo¿e paŸdziernikowa debata
Rady Nadzorczej przyniesie ja-
kiœ prze³om, o którym z pewno-
œci¹ poinformujemy Czytelni-
ków.

El¿bieta Gutowska

Co dalej
z domem na
Kowalczyka?

Problematyka dysleksji zna-
na jest od ponad stu lat, jednak
stosunek do uczniów dotkniê-
tych t¹ dysfunkcj¹ w naszym
spo³eczeñstwie by³ ró¿ny i na-
dal jest ró¿ny. Wynika on w
znacznej mierze z niewiedzy
osób stykaj¹cych siê na co
dzieñ z tym problemem - rodzi-
ców, nauczycieli, opiekunów.
Czym jest dysleksja i jak j¹ roz-
poznaæ? Dzieci dotkniête t¹
dysfunkcj¹ - choæ na ogó³ s¹ in-

Europejski Tydzieñ Œwiadomoœci Dysleksji
teligentne - maj¹ k³opoty z czy-
taniem, niewyraŸnie pisz¹, na-
gminnie robi¹ b³êdy ortograficz-
ne, myl¹ w wymowie podobnie
brzmi¹ce g³oski, a w pisaniu
myl¹ podobnie wygl¹daj¹ce li-
tery. Wci¹¿ jednak nie wszyscy
wiedz¹, ¿e robienie b³êdów lub
nieczytelne pismo nie zawsze
wynikaj¹ z braku wiedzy albo
zami³owania do niechlujstwa.
Niestety, zdarza siê te¿, ¿e
dziecko z dysleksj¹ bywa trak-
towane jak dziecko opóŸnione
w rozwoju umys³owym.

 Polskie Towarzystwo Dys-
leksji podejmuje wiele dzia³añ
na terenie naszego kraju na
rzecz œwiadomoœci dysleksji
m.in. przyst¹pi³o ono w dniach
29 IX - 4 X br. z inicjatywy Eu-
ropejskiego Towarzystwa Dys-
leksji do akcji Europejskiego Ty-
godnia Œwiadomoœci Dysleksji.

W tym czasie o tym proble-
mie informowaæ bêdzie prasa,
radio, telewizja. Cz³onkowie
Zarz¹du Warszawskiego Od-
dzia³u Nr 1 PTD z jego przewod-
nicz¹cym - Wojciechem Brejna-

FLET

SKRZYPCE

FORTEPIAN

KEYBOARD

PIANINO

Lekcje gry na instrumentach
- ceny ju¿ od 25 z³/lekcjê!
- z dojazdem do ucznia
- wszystkie poziomy
   zaawansowania
- wszystkie grupy wiekowe.

tel. 679-17-62

 0-606-931-189

kiem zachêcaj¹ i zapraszaj¹ do
wspó³pracy, a tak¿e do aktyw-
nego udzia³u w akcji informacyj-
nej tego Tygodnia Œwiadomo-
œci Dysleksji.

4 paŸdziernika  - w dzieñ za-
koñczenia akcji odbêd¹ siê spo-
tkania informacyjne dla wszyst-
kich zainteresowanych rodzi-
ców, opiekunów, nauczycieli.
Dla prawobrze¿nej Warszawy i
okolic takie spotkanie odbê-
dzie siê na Pradze w Szkole

Podstawowej Nr 73, przy ul.
Bia³ostockiej 10/18. Trwaæ

bêdzie od godziny 10 - 17.

Bezp³atnych porad i informa-
cji bêd¹ udzielaæ psycholo-

dzy, pedagodzy i terapeuci.
Do nabycia bêd¹ ksi¹¿ki, po-

radniki, pomoce dydaktycz-

ne. O godz. 14 odbêdzie siê
spotkanie z W. Brejnakiem,
który prezentowaæ bêdzie naj-
nowsz¹ swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Dys-
leksja”, a tak¿e odpowie na py-
tania: jak pomóc dzieciom, m³o-
dzie¿y i starszym z dysleksj¹.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy!

MD SP73

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

Organizujemy tanio
przyjêcia do 40 osób

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ chrzciny

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ jubileusze
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ imieniny

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ bankiety
oraz rodzinne karnety

obiadowe z dostaw¹ do domu
W uroczystoœciach
okolicznoœciowych
deser lodowy gratis

tel. 0692-600-178

 0600-584-360

679-81-06 od 8-16

23 wrzeœnia o godz. 19 Te-
atr „Rampa” zaprasza na pre-
mierê komedii w³oskiego nobli-
sty Dario Fo pt. „Siódme - mniej
kradnij” w re¿yserii Jana Pro-
chyry, nowego dyrektora arty-
stycznego „Rampy”. Wspó³re-
¿yserem i twórc¹ choreografii
tego spektaklu jest Jan Szur-
miej. Muzykê i piosenki skom-
ponowa³ Jan Jarczyk, autorem
scenografii jest Krzysztof Bau-
miller, kostiumy zaprojektowa-
³a Anna Baumiller.  „Siódme -
mniej kradnij” to muzyczna ko-
media, opowiadaj¹ca o zabaw-
nych perypetiach jedynej w
swoim fachu kobiety - grabarza
o imieniu Seneka, bezwiednie
wpl¹tanej w intrygi swoich po-
mys³owych wspó³pracowników.

 Bilety do nabycia w kasach
Teatru „Rampa” ul. Ko³owa 20,
tel: 679 89 76.

Siódme -
mniej kradnij
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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

GLAZURA   TERAKOTA

gresy, fugi, listwy

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

�

transport  gratis761-01-13
�

du¿y wybór

niskie ceny

kredyty 1 000 - 20 000 z³
do 5 000 bez porêczyciela
dla osób samotnych
emerytów i rencistów
bez zgody wspó³ma³¿onka
do 12 000 bez porêczycieli
dla ma³¿eñstw

�

KREDYTY

BANKOWE

�

�

�

ul. Z¹bkowska 38A lok. 2

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

ul. Kondratowicza 37 lok. 209

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

- kredyty hipoteczne

- po¿yczki hipoteczne
- kredyty samochodowe

- kredyty gospodarcze

  (obrotowe, inwestycyjne)
- kredyty konsolidacyjne

- leasingi

w ofecie ró¿ne banki

�

�

�

Brama Praskiego Ogrodu
przechodniom og³asza, ¿e go-

œcinna i wszystkich w goœcinê

zaprasza - zapewni³ Jerzy WoŸ-
niak, otwieraj¹c XVII Festyn
Praski w po³udnie 13 wrzeœnia.
Widownia przed Muszl¹ zaczê-
³a siê dopiero wype³niaæ. Czyn-
ne by³o ju¿ weso³e miasteczko
dla dzieci, stoiska z jad³em, pi-
wem i lodami.. Oprócz tradycyj-
nej bia³ej waty cukrowej ofero-
wano ró¿ow¹ i niebiesk¹. Nale-
œniki konkurowa³y z goframi.

 Bogat¹ ofertê programow¹
prezentowa³ obok estrady Dom

Kultury „Praga”. Zgodnie z za-
powiedzi¹, wystêpy zaczê³y siê
mocnym akcentem i zmienny-
mi barwami strojów cheerleade-
rek z zespo³ów szkó³ podstawo-
wych nr 50, 73, 258 i gimnazjum
nr 30.Prezes stowarzyszenia
„Cheerleaders”, Edward Kra-
jewski wspó³pracuje z DOSiR
Praga Pó³noc. Nawet ci, co
uwa¿aj¹ ten rodzaj sztuki za
obcy polskiej  kulturze nie mog¹
odmówiæ dziewczynom z pom-
ponami poczucia rytmu i spraw-
noœci fizycznej.

Podziwu godn¹ sprawnoœci¹
wykazali siê m³odzi karatecy z
Mazowieckiego Klubu Oyama
Karate Smok, dzia³aj¹cego przy
DOSiR Praga Pó³noc. Sztukê
³amania twardych materia³ów
zaprezentowa³ sensei Piotr
Sztencel, a ok. 40 m³odzików -
podstawowe techniki i walki.
Kolejne wystêpy taneczne i
wokalne ogl¹da³o coraz liczniej-
sze grono widzów, przybywaj¹-
cych na festyn ca³ymi rodzina-
mi. Pojedyncze starsze osoby
siedzia³y na ³awkach z dala od
estrady, by dŸwiêki nie atako-
wa³y ich uszu tak ostro. Dzieci
buszowa³y na dmuchanych
zje¿d¿alniach i zamkach, w
stertach pi³eczek, na karuzeli i
w samochodzikach. Kolejki

Gwiazdy w Muszli

Oferuje

sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

materace  ortopedyczne

pon. - pt. 10-18, sob. 9-14
z  og³oszeniem 5% rabatu

sklep

ul. Targowa 59

róg K³opotowskiego

tel. /fax 818-77-68

� raty

spraw
dŸ

nasze ceny

ustawi³y siê przy zorganizowa-
nych przez DOSiR placach,
gdzie rywalizowano w ³owieniu
ryb, mini krykiecie, mini hokeju,
mega bierkach, rzutach lotkami
do tarczy, przy œciance wspi-
naczkowej. Za op³at¹ mo¿na
by³o spróbowaæ skoków na
bandzi.

 Stoiska dzia³aj¹cych na Pra-
dze organizacji (np. TPD, PCK,
Mazowieckie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uza-
le¿nionych „Powrót z U” - Od-
dzia³ Praski) oferowa³y bogate
zbiory broszur i ulotek; niektóre

przyci¹ga³y tak¿e pysznymi wa-
felkami. Harcerze z Hufca Pra-
ga Pó³noc rozdawali foldery o
specjalnoœciach dru¿yn, a pod
namiotem pokazywali pami¹tki
ze swej dzia³alnoœci. Do arty-
stycznej rywalizacji na miejscu
zachêca³ Œrodowiskowy Hufiec
Pracy z ul. Konopackiej. Dzieci
rysowa³y „Moj¹ Pragê” i „Moj¹
ulicê”, tworzy³y pamiêtniki ze
starych zeszytów. Wystêpy
przeplatane by³y konkursami.
To zabawa, nie egzamin - za-
znaczy³ Mieczys³aw Wojdyga,
prezes Towarzystwa Przyjació³
Pragi, otwieraj¹c konkurs wie-
dzy o dawnej i wspó³czesnej
Pradze. Piêciu, mocno zró¿ni-
cowanych wiekowo uczestni-
ków, odpowiada³o na wybrane
przez siebie pytania. Nie by³o
³atwo: zwyciêzca otrzyma³ 3

punkty, dwóch uczestników po
2, dwóch po 1 punkcie. Gdy bra-
k³o odpowiedzi, udziela³ jej pre-
zes. Lepiej wypadli zawodnicy
w tym konkursie w drugim dniu
festynu. Kolejne konkursy, na
swój temat, zaproponowali
sponsorzy festynu. Szkoda, ¿e
na estradzie nie znalaz³a siê te-
matyka zdrowia, np. wp³ywu pa-
lenia papierosów. Mo¿e z tej
„przyjemnoœci” zrezygnowa³yby
osoby, które czêstowa³y dymem
ca³e otoczenie, tak¿e stoj¹ce w
pobli¿u dzieci. Na rzecz zdro-
wia pracowa³y pod namiotami:
Centrum Medyczne „Lek” (ba-
danie ciœnienia krwi oraz cho-
lesterolu, cukru i glukozy) i SPP
Zak³adów Lecznictwa Otwarte-
go Praga Pó³noc (badanie pa-
miêci, pojemnoœci p³uc).Chêt-
nych nie brakowa³o.

W niedzielê amfiteatr i alejki

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

T-PLAND TOMASZ ABRAMCZYK

✔ Plandeki

✔ Stela¿e samochodowe

✔ Namioty

✔ Bannery
P³ochociñska 29

wyrób
naprawa
reklama

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

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

chirurgia, interna, prowadzenie rozwoju
m³odych psów,  wizyty domowe

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T czynne 14-18
sob. 9-11Goœcieradowska 1

specjaloœæ rottweilery
tel. 678-28-69

z og³oszeniem

3% taniej

RATY, TANI  FACHOWY MONTA¯, TRANSPORT GRATIS

ul. Oliwska 26A

tel./fax  675-09-97, tel. 513-60-51

STOLNATEX

okna drewniane, PCV
 wewnêtrzne

  zewnêtrzne

  antyw³amaniowe

drzwi {
oferuje

parapety

parkowe zape³ni³y siê znacznie
wczeœniej. Do godziny 15 trwa-
³y wystêpy promuj¹ce amato-
rów, potem na scenê wkroczyli
artyœci zawodowi. Gwiazd¹
pierwszego dnia festynu byli:
„Leszcze”, Jerzy Kryszak i De
Mono.W drugim dniu b³yszcza-

³y gwiazdy Tomka Szweda z
zespo³em, Alicji Majewskiej,
Krzysztofa Daukszewicza i Blue
Cafe. Fani towarzyszyli im do
koñca.

XVII Festyn Praski odbywa³
siê pod honorowym patronatem
prezydenta Warszawy Lecha
Kaczyñskiego i burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc Rober-
ta Sosnowskiego. Jednym z or-
ganizatorów by³ dyrektor Domu
Kultury „Praga”, Ryszard Ma-
kowski, który powiedzia³ nam
po zakoñczeniu imprezy: Ogól-

nie jestem zadowolony, bo
wszystko siê uda³o: dwa pogod-

ne dni, przysz³o du¿o ludzi, ba-
wili siê dobrze. Zgodnie z za³o-

¿eniem, by³a to rodzinna impre-

za. Do koñca tygodnia bêdzie-
my mieli pe³ne  rozliczenie kosz-

tów festynu. Prezydent Warsza-
wy  dofinansowa³ nas kwot¹

100 tys. z³; wykorzystano czêœæ

œrodków DOSiR-u, czêœæ Domu
Kultury „Praga”. Mieliœmy te¿

sponsorów. Dziêki temu mogli-
œmy zaprosiæ gwiazdy, których

wystêpy sporo kosztuj¹.

Na po¿egnanie lata w Muszli
Praskiej, wyst¹pi¹: 20 wrzeœnia
o godz. 16 - Kwartet stroikowy
„Arundo”, o godz. 17 Praska Or-
kiestra Kameralna; 21 wrzeœnia
o godz. 16 - Andrzej Tenard, o
17 - zespó³ instrumentalny „Ad
libitum”.

KBIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+
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wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

GOTÓWKOWE
W 48 godzin.
Od 300 z³ do 5000 z³
Bezpoœrednio w domu Klienta.
Bez ¿yrantów

516-20-02

infolinia

0801-124-124*

PO¯YCZKI

* koszt ca³ej rozmowy telefonicznej wynosi 0,35 z³

}
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

AKRYL/ ¯EL
na tipsie
uzupe³nienie - 55 z³
malowanie gratis
manicure, pedicure
zabiegi parafinowe
masa¿ leczniczy - od 30 z³
masa¿ dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell
Wella,  Alfa-Parf,

gratis
strzy¿enie

i modelowanie
strzy¿enie dzieci

80 z³>

Ju¿ wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek. Twoja pociecha wyruszy na spotkanie

z wiedz¹. A ty ju¿ teraz ruszaj po szkolny ekwipunek. Aby jednak nie daæ siê

zaskoczyæ szkolnym wydatkom, odwiedŸ PKO Bank Polski i skorzystaj

z KREDYTU SZKOLNEGO
• do 5 000 z³otych bez porêczycieli,
• prowizja za udzielenie kredytu tylko 0,5%,
• sp³ata nawet do 24 miesiêcy.
Pamiêtaj, na KREDYT SZKOLNY mo¿esz liczyæ a¿ do 30 wrzeœnia br.

Internet: www.pkobp.pl

Linia bep³atna:0-800 120 139

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

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Szanajcy 17/19 tel. 670-20-61, 619-11-20
oferuje Pañstwu

halê sportow¹, si³owniê, saunê, szko³ê bilardu bezp³atn¹,
 koszykówkê dla dziewcz¹t i ch³opców

oraz treningi Klubu „Oyama Karate”

Do Pañstwa dyspozycji
� basen o wymiarach 25x12,5 m � basen rekreacyjny z liczny-
mi atrakcjami � zje¿d¿alnia wodna � si³ownia � hala sporto-
wa � zespó³ odnowy biologicznej:  sauny fiñskie - suche, sauna
parowa, solaria, gabinety masa¿u � barek � sklepik p³ywacki
� krêgle � bilard � zajêcia Klubu „Oyama Karate” � nauka
p³ywania dla dzieci i doros³ych

Codziennie ju¿ od godz. 6.30.
Informacje: tel. 619-81-38, 619-76-98

Parking dozorowany (bezp³atny) od ul. Wrzesiñskiej

Kompleks basenowo-sportowy

ul. Jagielloñska 7

za pasek chipowy - kaucja zwrotna 20 z³

Czêsto pacjentowi brakuje

pojedynczego zêba, a nie
chce nosiæ uzupe³nienia wyj-

mowanego - miniprotezy, czy
te¿ szlifowaæ 2 s¹siednich

czasem zupe³nie zdrowych

zêbów, rezygnuje wiêc z uzu-
pe³nienia luki.

Tak¿e w przypadku, kiedy
za ma³o jest filarów do zasto-

sowania mostu, a pacjent nie
chce nosiæ protezy, nie musi

to oznaczaæ rezygnacji z uzu-

pe³nienia protetycznego.

Miêdzy innymi w³aœnie dla

tych pacjentów s¹ IMPLANTY.

Implanty - dlaczego, dla kogo i za ile?
SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Implant to tytanowy element

w kszta³cie œruby, zastêpuj¹-
cy korzeñ zêba, na którym od-

budowuje siê brakuj¹cy z¹b
lub ca³e grupy zêbów, wyko-

nuj¹c mosty.

Implantów nie nale¿y siê

baæ - ich zastosowanie nie

powoduje wiêcej proble-
mów ni¿ usuniêcie zêba, a

ca³kowity koszt wstawienia
implantu w naszym gabine-

cie to 2,5 - 3 tys. z³.

W gabinecie Perfekt-Dent

implantologi¹ zajmuje siê chi-

rurg klinicysta z odpowiednim

doœwiadczeniem i to on roz-

wieje Pañstwa w¹tpliwoœci w
tym temacie.

Je¿eli chcieliby Pañstwo
wstawiæ brakuj¹ce zêby, a nie

wiedz¹ na jakie rozwi¹zanie
siê zdecydowaæ, zapraszamy

do naszego gabinetu. Ka¿de-

mu pacjentowi proponujemy
kilka metod leczenia i poma-

gamy w wyborze najlepsze-
go.

Na wszystkie us³ugi dajemy
gwarancjê.

Zapraszamy

Perfekt - Dent

www.perfektdent.pl
ul. Odkryta 44

wejœcie od ul. Œwiatowida
naprzeciw pêtli

autobusowej Nowodwory
Tel. 889-70-80

889-70-81

• bezp³atne lekcje próbne
• ma³e grupy (4-6 osób)

• profesjonalni lektorzy
  i native speakers
• niskie ceny, rabaty,

  podrêczniki gratis
• gwarancja zdania

  egzaminu FCE

Szko³a

Jêzyków

Obcych

ANGIELSKI 4x szybciej

metod¹ Callana!

Targówek, Bródno
Tarchomin, Bielany

Legionowo
Informacja i zapisy:

Targówek, ul. Borzymowska 17

tel. 678 95 91
0-506 365 980, 0-505 064 402

zapisy online
http://magnus-school.webpark.pl

e-mail: magnus-school@go2.pl

Dom Kultury
„PRAGA”

ul. D¹browszczaków 2

zaprasza

dzieci i m³odzie¿

z niepe³nosprawnoœci¹
umys³ow¹ i ruchow¹
do udzia³u

w warsztatach

terapeutycznych

W programie zajêæ:

• warsztaty teatralne

• warsztaty plastyczne

• warsztaty muzyczne

Zapewniamy mi³¹

atmosferê, poczucie
bezpieczeñstwa

i fachow¹ opiekê.

Zajêcia s¹ bezp³atne.

Zg³oszenie pod tel.
618-41-51, 618-51-80
wew. 105
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NAUKA
ANGIELSKI mgr anglistyki
0607-103-129

ANGIELSKI nauczycielka solid-
nie Tarchomin 670-39-78

ANGIELSKI, studentka UW do-
je¿d¿am 0604--512-997

AMERYKANKA dzieci, m³o-
dzie¿ 0608-181-633

JÊZYK polski - doœwiadczona

nauczycielka 322-60-32

LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11

MATEMATYKA, fizyka student
PW 20 z³/60 min. 784-06-15,
0507-191-421

MATEMATYKA nauczyciel -
0609-419-274

MATEMATYKA, chemia podsta-
wowa, gimnazjum  675-45-66
MATEMATYKA, chemia na-
uczycielka z dojazdem, tanio
888-15-42, 0603-545-518

MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940

MATEMATYKA podstawowa,
gimnazjum, tanio, doje¿d¿am

679-82-53

Matematyka korepetycje stu-
dent PW V roku 811-59-50,
0602-453-486

NAUCZYCIEL szko³y muzycznej
I i II stopnia udziela lekcji gry na
fortepianie i œpiewu 670-31-89,

0502-935-459

NIEMIECKI nauczycielka 676-
75-40

POMAGAM: dysleksja, dysgra-
fia, dysortografia 676-64-81,
0501-521-512

WSA T-Trade, t³umaczenia spe-
cjalistyczne, angielski, frncuski,

rosyjski 676-64-81, 0501-276-
489

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.

DIETA Cambridge 0693-700-
943

MASA¯E odchudzaj¹ce, kla-
syczne, sauna, solarium £ojew-

ska 12A, 674-12-52

MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, ginekolog, laryngolog,
chirurg, ortopeda, dermatolog -
wenerolog (krioterapia), urolog
(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra

- akupunktura, internista - bada-
nia profilaktyczne, wizyty domo-
we, bioenergoterapeuta. Panieñ-
ska 4,  619-52-31

MEDYCYNA naturalna, nerwice,
cukrzyca, bezsennoœæ, choroby

tarczycy, choroby skóry i alergie,
choroby ginekologiczne, kamice
nerkowa i w¹trobowa ul. Bia³o-
stocka 7, 619-03-19, 0607-290-
518

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepa-
ratów wspomagaj¹cych leczenie

ul. Trocka 10A, tel. 679-30-60,
0502-813-252

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyjski
i inne 619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,

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

BAWE£NIANE biustonosze,
gorsety, kostiumy pla¿owe - na
miarê Grochowska 173/175 tel.

810-61-63

CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811

DEZYNSEKCJA, deratyzacja,

œrodki atestowane, skuteczna,
bezwonna, nieplami¹ca 679-79-
49

mini og³oszenia
ELEKTRYKA, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0607- 598- 527.
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.

619-65-55

Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pi-
lotów - wszystkie typy. Gwaran-
cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-

21.00 tel. 614-97-57

NAPRAWA telewizorów, by³y
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 ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Inde-
sit, Ardo, Candy. Gwarancja
roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 857-38-97

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce  676-52-25

NAPRAWA pralek, zmywarek
szybko tanio, 670-31-87, 0502-
383-213

PRZY£¥CZA wodoci¹gowo-ka-
nalizacyjne 0608-324-606

PRALKI, zmywarki, tanio  670-

31-87, 0502-383-213

SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin, ul. Pan-
cera 12, czynne 11-19 tel. 0600-
793-375

TAPICERSTWO  811-59-46,
0609-806-695

TATUA¯E, kolczykowanie £o-

jewska 12A, 674-12-52

TRANS BAGA  ̄- przeprowadz-
ki, przewozy dostawczymi 676-
60-69

TRZEPANIE maszynowe i pra-
nie dywanów u Klienta techno-

logi¹ USA 679-79-49

WYPO¯YCZALNIA cykliniarek,
m³otów, elektronarzêdzi 678-72-
83

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-

solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe
z gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski
tel. 0507-181-700

£ADNY lokal 120 do 240 m2 oka-

zja ul. Modliñska wynajmê 814-
36-65

WYNAJMÊ kwatery 2-3-osobo-
we przy Modliñskiej tel. 0608-
357-302

ZAMIENIÊ M-4 na M-3 w³asno-
œciowe Tarchomin I p. 1-4, 614-

61-28, 0602-507-408

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñ-

ska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48

KREDYTY gotówkowe i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-
gów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-

27-83, 810-10-01 do 9 wew. 433

KOTKI DO ADOPCJI - ró¿nej
maœci 619-73-69

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

PRACA
AAA pilnie agentów nierucho-
moœci 614-31-35
ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem
0608-223-049

ZAWIADOMIENIE

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

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr

15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.).

Prezydent Miasta  Sto³ecznego Warszawy

ZAWIADAMIA

w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-
tuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek  p. Piotra Kopier

W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospo-

darowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie:

*  sklepu wielobran¿owego

Na dzia³ce ew. nr 15/1  przy ul. Nowodworskiej 13  w
obrêbie 4-01-23 w Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-
sków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ni-

niejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o-

³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za do-

konanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³osze-
nia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielni-

cy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (li-
cz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postêpo-

wania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn. zm.). W

zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.).

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

ZAWIADAMIA

W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych

inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek firmy „CORUM” Sp.

z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ul. Kasprzaka 18/20.

W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie: linii kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV przebiegaj¹cej po
dzia³kach: o nr ew. 34 z obrêbu 4-07-09, 1,2,3 z obrêbu 4-07-15, 46, 59, 76, 54/1 z obrêbu 4-

07-10 i 11 z obrêbu 4-07-16 po³o¿onej przy ul. Odlewniczej i Annopol w Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo 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. 67-67-670 wew. 225.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za dokonanie po up³ywie czternastu dni

od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-
ka ul. Modliñska 197 - parter naprzeciw windy licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

 OKNA     DRZWI
• okna drewniane Sokó³ka
• okna PCV Aluplast, Thyssen
• okna aluminiowe
• parapety wewnêtrzne

zewnêtrzne<

ocynkowane i powlekane

>

dowolne wymiary
KONKURENCYJNE CENY

zapewniamy monta¿

• siatki ogrodzeniowe

„OKROL” Modliñska 342

tel./fax 614-92-14

pon.-pt. 9-17

KRATY - PRZEGRODY KORYTARZOWE

ZADZWOÑ  - SPRAWD• NASZE CENY

tel./fax 675-47-01
ul. Boles³awicka 38

DOMAR
DRZWI METALOWE

ANTYW£AMANIOWE
GERDA, ZBIGMET, STALMET, P.T.Z.
pojedyncze, dodatkowe, dwuskrzyd³owe

DRZWI DREWNIANE

WEJŒCIOWE I POKOJOWE
PORTA, STOLBUD, POL-SKONE, HUMDREX

DRZWI PRZESUWANE
I HARMONIJKOWE

   A mia³o byæ tak piêknie.
Wielce nam Panuj¹cy Prezy-
dent Kaczyñski zapowiada³, ¿e
bêdzie sta³ na stra¿y jawnoœci
¿ycia publicznego, rozstrzyga³
wszelkie sprawy w œwietle jupi-
terów, a ogromn¹ rolê przywi¹-
zywa³ do prawid³owoœci udzie-
lania zamówieñ publicznych.
Czas leci i co zostaje z szum-
nych zapowiedzi Pana Prezy-
denta i jego dzielnicowych
urzêdników?  Niewiele.

Pos³u¿ê siê przyk³adem Pra-
gi Pó³noc, która nie jest tu za-
pewne ani lepsza ani gorsza.
Jedn¹ z form dotarcia do poten-
cjalnych wykonawców wszela-
kich robót, dostaw i us³ug jest
og³oszenie przetargu w Interne-
cie na stronie miasta i najlepiej
dzielnicy. By³a to sta³a prakty-
ka w latach 2001-2002 gdy kie-
rowa³em pó³nocnopraskim
urzêdem. Do dziœ na stronie in-
ternetowej www.gmina.praga-
pn.waw.pl mo¿na znaleŸæ og³o-
szenia z tamtego okresu. Koñ-
cz¹ siê w listopadzie 2002. Ko-
lejna informacja pojawia siê do-
piero w lipcu 2003 r. Co gorsze,
na stronach dzielnicy widniej¹
tylko informacje o zamówie-
niach sk³adanych wy³¹cznie
przez urz¹d a od niedawna
przez Zespó³ Administracji
Szkó³. Nie znalaz³em zamówieñ
og³aszanych przez inne jed-
nostki organizacyjne dzielnicy.
Z ciekawoœci wiêc 6 wrzeœnia
chcia³em zajrzeæ wieczorem na
stronê internetow¹ miasta i oka-
za³o siê, ¿e strona jest niedo-
stêpna. Otworzy³em j¹ dopiero
w poniedzia³ek. Ze zdumieniem
stwierdzi³em, ¿e zmieni³a siê
kolorystyka strony, przyjmuj¹c
pomarañczowe PIS-owskie
barwy. Na marginesie uwaga -
Warszawa chyba nie jest jesz-
cze w³asnoœci¹ PIS – u.

      Na stronie zamówieñ pu-
blicznych podzielono og³osze-
nia o przetargach na trzy kate-
gorie rzeczowe: roboty budow-
lane, dostawy i us³ugi, w hory-
zoncie czasowym 30 dni. Cha-
os w tym taki, ¿e nie pytaj. Po-
mieszane s¹ zamówienia urzê-
dów dzielnic i ich jednostek or-
ganizacyjnych z zamówieniami
Urzêdu Miasta i jednostek jemu
podleg³ych. Z uk³adu strony nie
mo¿na siê zorientowaæ, jakie

O jawnoœci ¿ycia publicznego
postêpowania prowadzone s¹
aktualnie, a jakie ju¿ zakoñczo-
no.

Zwróci³em uwagê, ¿e wisz¹
wszystkie og³oszenia z Pragi
Pó³noc za lata 2001-2002. Jest
ich w sumie 444, przypominaj¹
mi ogrom wykonanej pracy.

Po d³ugich poszukiwaniach
odnalaz³em og³oszenia o zamó-
wieniach publicznych udzielo-
nych w tym roku. Pozwoli³em
sobie na ma³e porównanie, któ-
re wygl¹da nastêpuj¹co:

Wnioski proszê wyci¹gaæ sa-
memu.

 Ale te¿ znalaz³em cieka-
wostki. Zamówienie numer ZP/

19/PN/2003 z³o¿one przez ZNK
Praga Pó³noc ma w terminie
sk³adania ofert datê 2002 07 28.
Numer zamówienia ZP/19/PN/
2003 jest wyraŸnie z 2003 roku.
B³¹d zamówienia. B³¹d wpro-
wadzaj¹cego dane. A mo¿e
próba ukrycia faktu, ¿e przetarg
ten dotycz¹cy utrzymania bu-
dynków mieszkalnych i u¿ytko-
wych w sprawnoœci technicznej
w zakresie robót bran¿y sani-
tarnej na terenie Oddzia³u ZNK
Nr 2 w Warszawie wygra³a fir-
ma Us³ugi Œlusarsko Hydrau-
liczne Stefan Sosnowski. Pry-
watnie firma ojca burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc Rober-
ta Sosnowskiego (cz³onka PiS).
Pan Stefan Sosnowski (te¿
cz³onek PiS) jest tak¿e radnym
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. War-
szawy.

Nie jestem pewny, ale zacho-
dz¹ tu wyraŸnie dwa konflikty in-
teresów.

 1.Ojciec burmistrza wykonu-
je prace na terenie dzielnicy,
któr¹ zarz¹dza jego syn.

 2.Radny jednostki organiza-
cyjnej Miasta Warszawy korzy-
sta z mienia miasta, co jest za-
bronione w myœl tak zwanej
ustawy antykorupcyjnej.

Co ciekawe, termin sk³adania
ofert zamieszczony na stronie
internetowej móg³by sugero-
waæ,  ¿e zamówienie z³o¿one
by³o jeszcze za mojej kadencji
w pó³nocnopraskim samorz¹-
dzie, co jest nieprawd¹. Czy
ktoœ z tego faktu wyci¹gnie
wnioski?

Liczê na szybk¹ reakcjê Pre-
zydenta Kaczyñskiego i wyja-
œnienia burmistrza Roberta So-
snowskiego - choæ nie bardzo
wierzê, ¿e j¹ otrzymam.

Jawnoœæ ¿ycia publicznego
to tak¿e, co zapisane jest w
ustawie o dostêpie do informa-
cji publicznej, mo¿liwoœæ docie-
rania obywateli i mediów do nie-
zbêdnych informacji i materia-
³ów bêd¹cych w dyspozycji or-
ganów samorz¹du terytorialne-
go. Z tym tak¿e na Pradze s¹

problemy. Dysponujê w prywat-
nym domowym archiwum kore-
spondencj¹, która wytworzy³a
siê pomiêdzy moj¹ ma³¿onk¹,
radn¹ i wiceprzewodnicz¹c¹
pó³nocnopraskiej rady a burmi-
strzem Dzielnicy Praga Pó³noc
Robertem Sosnowskim w spra-
wie udostêpnienia protoko³u
kontroli jednej z praskich jedno-
stek organizacyjnych. O spra-
wie tej pisa³a równie¿ NGP. Pro-
tokó³ wreszcie otrzyma³a, lecz

niesmak pozosta³. Nie wspo-
mnê ju¿ o nieterminowych od-
powiedziach na zapytania rad-
nych zadawane na sesjach
rady.

£atwo jest wypisywaæ has³a
na sztandarach. Trudniej do-
trzymywaæ z³o¿onych obietnic.

Prawo i Sprawiedliwoœæ Pa-
nów Kaczyñskich i ich urzêdni-
ków jest tego doskona³ym przy-
k³adem.

Koñcz¹c mam nastêpuj¹c¹
konkluzjê. PiS liczy podobno tyl-

ko 800 cz³onków - strach pomy-
œleæ, co by siê dzia³o, gdyby
by³o ich wiêcej.

           Ireneusz Tondera

radny

Województwa Mazowieckiego

PS. W poprzednim felietoniku su-
gerowa³em zorganizowanie festyni-
ku praskiego i sta³o siê. Mo¿e coœ

w tym jest, wiêc teraz wnoszê do
przeœwietnego Zarz¹du Praskiego
o przywrócenie posterunku Stra¿y
Miejskiej na naszej Pradze.

Lata Urzad Biblioteki DK Praga DOSiR OPS ZNK ZPPiTP ZEAS
2001-2002 115 8 15 8 2 250 5 41

2003 5 0 1 1 0 35 0 1
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ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

Na podstawie art.  61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.).

Prezydent Miasta  Sto³ecznego Warszawy

ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-

tuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e zosta³o wsz-
czête postêpowanie administracyjne na wniosek Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

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

cji:
- przejœcia przewodem wodoci¹gowym przez tory PKP

w ul. Parowozowej na odcinku ul. Polnych Kwiatów - ul.

Orchowiecka w obrêbie 4-04-22 w Warszawie.

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-

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

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za do-
konanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³osze-

nia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielni-
cy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (li-

cz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

Na podstawie art.  61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.).

Prezydent Miasta  Sto³ecznego Warszawy

ZAWIADAMIA

w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-
tuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e zosta³o wsz-
czête postêpowanie administracyjne na wniosek  Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

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

wie:

* ul. Nowodworskiej, ul. Odkrytej na odcinku od ul.

Mehoffera do ul. Cio³kosza wraz  z infrastruktur¹  towa-
rzysz¹c¹.

Inwestycja bêdzie polega³a  na:

* budowie jezdni dwukierunkowej do szer. 7,0 m
* budowie chodników
* urz¹dzeniu zieleni w liniach  rozgraniczaj¹cych ulicy
* budowie kana³u  ogólnosp³awnego wraz  z odwodnie-

niem  jezdni.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-
sków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ni-
niejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia-
³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-
122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw

windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

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

nego
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa

Zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e
w dniu 02.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 429/B/2003  o wa-

runkach  zabudowy  i zagospodarowania terenu  dla in-
westycji polegaj¹cej  na budowie sieci wodoci¹gowej  w

liniach rozgraniczaj¹cych  ul. Fletniowej na odcinku od

ul. Klasyków  do ul. Karnickiej oraz przebudowie kolizji.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-

nanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia

w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c

od daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nieruchomoœci

wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie  od decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awczego  za poœred-

nictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego

Warszawy w terminie  14 dni  od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³. Od podania i 0,50 z³.  Od ka¿dego za³¹cz-
nika (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86 poz. 960)

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

Zawiadomienie o decyzji
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji :

- w dniu 3 wrzeœnia 2003 r. wyda³ decyzjê nr 438/B/03 o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla in-

westycji polegaj¹cej na budowie stacji bazowej  telefonii

komórkowej sieci  ERA GSM przy  ulicy Bohaterów  46/
48,  na dz. nr. ew. 90 z obrêbu 4-05-10 na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka  m. st. Warszawy.

Zgodnie z § 2 ust,1 pkt.8, lit. k  Rozporz¹dzenia Ministra
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa  z
dnia 14 lipca  1998 r. w sprawie okreœlenia rodzajów inwesty-
cji  szczególnie szkodliwych na œrodowisko oraz szczegól-
nych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ
do sporz¹dzenia  raportu oddzia³ywania  na œrodowisko (Dz.
U. z  1998 r. Nr 93, poz. 589) inwestycja zalicza siê do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
dla której  na podstawie  art. 51 ust.1  pkt. 2  ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 Prawo ochrony œrodowiska  (Dz. U.  z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z póŸ., zm.)  zosta³a wydana w/w decyzja po
uzgodnieniu z organem ochrony œrodowiska i Pañstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹-
dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Dele-
gatury 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 dnia 9 wrzeœnia 2000 o op³acie skarbowej - Dz. U.
nr. 86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Ar-
chitekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ek w godz. od 10 - do 18; w pozosta³e
dni tygodnia od godz. 8 - do 16, tel 676-76-70 wew.225

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

Od 1 stycznia tego roku obo-
wi¹zuj¹ nowe przepisy o sprze-
da¿y. Wprowadzi³a je ustawa z 27

lipca o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o
zmianie kodeksu cywilnego (Dz.
U. nr 141, poz. 1176). W naszym
cyklu, z pomoc¹ Federacji Kon-

sumentów, bêdziemy przybli¿aæ
Czytelnikom nowoœci tej ustawy.

Przepisy nowej ustawy nie doty-
cz¹  sprzeda¿y nieruchomoœci,
energii elektrycznej, gazu i wody
(chyba, ¿e s¹  sprzedawane w ogra-

niczonej iloœci lub okreœlonej objê-
toœci), sprzeda¿y egzekucyjnej,
sprzeda¿y w postêpowaniu upad³o-
œciowym czy s¹dowym. Nowe prze-
pisy zamiast rêkojmi wprowadzaj¹

pojêcie „niezgodnoœci towaru kon-
sumpcyjnego z umow¹”. Jeœli ku-
pujemy jakikolwiek produkt lub za-
mawiamy us³ugê zawieramy ze
sprzedawc¹ umowê. I to w³aœnie do

tej umowy nowa ustawa siê odwo-
³uje w sposób zdecydowanie bar-
dziej bezpoœredni ni¿ to by³o do-
tychczas.

 Dziœ skoncentrujemy siê na obo-
wi¹zkach sprzedawcy. Jeœli cena

towaru i cena jednostkowa (np.
cena 1 dag czy 1 kg) ró¿ni¹ siê,
sprzedawca powinien podaæ obie te
ceny i uwaga - takie same ceny
powinny wystêpowaæ w reklamie to-

waru. W sytuacji, gdy sprzeda¿ od-
bywa siê na raty, na przedp³aty, na
zmówienie, na próbê czy te¿ war-
toœæ towaru przekracza sumê 2 tys.
z³  obowi¹zkiem sprzedawcy jest

potwierdzenie na piœmie wszystkich
postanowieñ zawartej umowy. Ma³o
tego - klient mo¿e za¿¹daæ takiego
potwierdzenia warunków umowy
niemal przy ka¿dym zakupie. Mini-

mum potwierdzaj¹cym zawarcie
umowy mo¿e byæ np. paragon. Pod-
czas dochodzenia roszczeñ na dro-
dze s¹dowej (w przypadku niezgod-
noœci towaru z umow¹) przy zaku-

pie towaru o wartoœci powy¿ej 2 tys.
z³ honorowana jest  umowa pisem-
na, do innych celów wystarczy ust-
na. Informacje dotycz¹ce towaru

Nowe prawo konsumenckie

Obowi¹zki sprzedawcy
musz¹ byæ po polsku, powinny byæ
jasne, zrozumia³e i nie wprowadza-
j¹ce w b³¹d. Sprzedawca jest zo-

bowi¹zany podaæ  nazwê towaru,
okreœliæ producenta lub importera,
kraj pochodzenia towaru, wskazaæ
znak bezpieczeñstwa i znak zgod-
noœci z normami (jeœli wymagaj¹

tego  odrêbne przepisy). Kupuj¹cy
powinien wiedzieæ czy towar jest
dopuszczony do obrotu w Polsce.
Urz¹dzenia gospodarstwa domo-
wego musz¹ mieæ dodatkowo

oznaczenie dotycz¹ce energo-
ch³onnoœci. Powy¿sze oznakowa-
nia dotycz¹ towarów w opakowa-
niach lub w zestawie. W innych
przypadkach sprzedawca jest zo-

bowi¹zany  umieœciæ w miejscu
sprzeda¿y informacjê, która zawie-
ra przynajmniej - nazwê towaru,
podstawow¹ cechê u¿ytkow¹, na-
zwê producenta lub importera, kraj

pochodzenia. W myœl tej zasady
np. tekstylia powinny mieæ etykie-
tê, wszywkê firmow¹ lub wszywkê
informacyjn¹, a ka¿dy rodzaj ma-
teria³u, z którego wykonane s¹ po-

szczególne elementy kupowanego
przez nas buta powinien byæ wy-
mieniony - wierzch, podszewka,
wyœció³ka. Generalnie oznakowa-
nie poszczególnych asortymentów

reguluj¹ odrêbne przepisy. Warun-

ki w miejscu sprzeda¿y powinny
umo¿liwiæ kupuj¹cemu dok³adne
sprawdzenie towaru - jego jakoœci,

kompletnoœci, funkcjonowania po-
szczególnych mechanizmów.  Przy
czym nie jest naszym obowi¹zkiem
jakieœ szczególnie staranne ogl¹da-
nie ka¿dego zakupionego towaru.

Wada, która ujawni siê w czasie
u¿ytkowania w zakupionym przez
nas np. zapakowanym otwieraczu
do konserw mo¿e zostaæ uznana za
niezgodn¹ z umow¹ bez wzglêdu

na to jak starannie ogl¹daliœmy
otwieracz w sklepie. Jeœli chcieliby-
œmy zapoznaæ siê dok³adnie z wa-
runkami umowy sprzedaj¹cy nie ma
prawa nam tego odmówiæ. Wraz z

zakupionym towarem powinniœmy
otrzymaæ wszystkie elementy jego

Warszawa
Radzymiñska 196
tel. 678-71-99

• okna i drzwi drewniane
• okna PCV
• drzwi metalowe i antyw³amaniowe
• parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne

ubezpieczenie okien i drzwi
RATY BEZ ¯YRANTÓW • TRANSPORT I MONTA ¯  • DORADZTWO

OKNA I DRZWI

wyposa¿enia - jeœli s¹ takie - i pe-
³n¹ dokumentacjê - instrukcja ob-
s³ugi po polsku, instrukcja konser-

wacji, warunki gwarancji.

W nastêpnym odcinku zapozna-
my Czytelników z problematyk¹
zgodnoœci towaru z umow¹, a co za
tym idzie odpowiedzialnoœci sprze-

dawcy.                                   (egu)

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

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

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

Faktury VAT

AUTO GAZ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ monta¿ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ serwis

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ naprawy ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ przegl¹dy
- wszystkie typy
- wtrysk z komputerem
- doœwiadczenie
- atrakcyjne ceny

679-81-06
z tym og³oszeniem

pierwsze tankowanie
gratis

Kuchenka mikrofalowa powoli
staje siê codziennoœci¹. Wybitnie

skraca czas gotowania, co w na-
szych zabieganym œwiecie jest

bardzo cenne. Ale kiedy patrzy-
my na to niepozorne pude³ko po-
winniœmy pamiêtaæ, ¿e w Polsce

jego produkcja ruszy³a ju¿ 40 lat
temu. Z tym, ¿e by³y to wówczas

prawdziwe kuchnie, a raczej pie-
ce mikrofalowe o tak du¿ych roz-
miarach, ¿e kupowa³y je jedynie

hotele.

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 tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie

Warto wiedzieæ

Kuchenka mikrofalowa
Samo wynalezienie takiego

sprzêtu ³¹czy siê z ciekawa aneg-

dotk¹. Otó¿ mikrofalê w pewnym
sensie zawdziêczamy czekolado-

wemu balonikowi. S³odycz ta bo-
wiem zaczê³a siê topiæ w kiesze-
ni pewnego naukowca, kiedy sta³

w pobli¿u pracuj¹cego radaru.
Profesor ów nazwiskiem Spencer

nie przej¹³ siê wcale tym, ¿e
spodnie nadaj¹ siê jedynie do
wyrzucenia. Zacz¹³ eksperymen-

towaæ z radarem i po dwóch la-
tach mia³ gotowy schemat lampy

mikrofalowej, któr¹ umieœci³ w
raczej sporym piecu (2 metry!).

Opatentowa³ swój pomys³ w

1945 roku, ale popularnoœæ ku-
chenki zdoby³y dopiero w latach
70. kiedy ich wymiary sta³y siê

bardziej sprzyjaj¹ce.

Ludmi³a Milc

TWOJ¥
DRUKARKÊ

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

100% gwarancji
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Z okazji
obchodzonego
21 wrzeœnia
Œwiatowego
Dnia Alzheimera
19 wrzeœnia

o godz. 14
w Domu Opieki Spo³ecznej
przy
ul. Nowoursynowskiej 216
odbêdzie siê tradycyjny
piknik dla chorych
 i opiekunów.

W sobotê, 20 wrze-
œnia o godz. 10 w ko-
œciele œw. Anny od-
prawiona zostanie
Msza Œw. w intencji
chorych. Od godz. 11
do 17 mo¿na bêdzie
otrzymaæ materia³y i
porozmawiaæ ze spe-
cjalistami przy stoisku
Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom z Cho-
rob¹ Alzheimera na
rynku Starego Miasta
przy pomniku Syren-
ki.

Tak¿e 20 wrzeœnia,
o godz. 11, w ramach
Festiwalu Nauki, w In-
stytucie Medycyny
Doœwiadczalnej i Kli-
nicznej przy ul. Pa-
wiñskiego 5 wyk³ad o
chorobie Alzheimera
wyg³osi prof. dr hab.
Maria Barcikowska.

Do udzia³u w tych
imprezach zachêca
Praska Grupa Wspar-
cia, która na swoje
spotkania zaprasza
do Klubu „Gucio”
przy ul. Jagielloñ-
skiej 3, o godz. 18, w

trzeci pi¹tek paŸ-
dziernika i listopada.

 Tegoroczne obcho-
dy Œwiatowego Dnia
Alzheimera przebie-
gaj¹ pod has³em:
Chory, lekarz, opie-
kun - partnerzy w cho-

robie Alzheimera.

                            K.

Partnerzy

w chorobie

Alzheimera

 679-79-49

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT

DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

W ofercie drzwi: suwane
sk³adane

rozwierane
przejœciowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

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

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne
50 kolorów

BANKOWY
KREDYT

BEZ PORÊCZEÑ
PRZEDSTAWICIEL BANKU

Daniel Koprzywa

0501-770-669

www.kredyty.wirtua.net

ku dziennego, zaproponowa-
nych przez zarz¹d Targówka. Po

wyjaœnieniu w¹tpliwoœci praw-

nych propozycje zosta³y prze-
g³osowane. Zgodnie tak¿e przy-

jêto protokó³y z VIII i IX sesji
Rady.

Sporo pytañ i uwag radni mieli
do pisemnego sprawozdania z

pracy zarz¹du miêdzy sesjami

Rady Dzielnicy, na przyk³ad
przekazania tego materia³u na

krótko przed sesj¹, nieuwzglêd-
nienia odwo³añ o zwrot op³at wy-

korzystanych na budowie kana-

lizacji na Elsnerowie, realizacji
programu wdro¿enia Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców Dzielnicy
Targówek, niepowiadomienia

radnych na czas o wizycie go-

œci z Kamieñca Podolskiego.

W  trzeciej godzinie obrad roz-

poczê³y siê „interpelacje i wnio-
ski”. Do ich zg³aszania radni

otrzymali specjalny druk. Upo-
mniano siê jednak tak¿e o od-

powiedzi „na gor¹co” na sesji.

Wróci³a sprawa stacji BP przy ul.
Radzymiñskiej, braku odpowie-

dzi w sprawie iloœci zamówieñ
publicznych, wykorzystania

gminnych parkingów bez op³at,

zatrudnienia dyrektora ADK, któ-
remu wczeœniej zarzucono na-

ruszenie dyscypliny bud¿etowej.
Zg³oszono kilka wniosków, któ-

rych realizacja poprawi bezpie-

czeñstwo na drogach (znaki dro-
gowe, wybudowanie zatok).

Poprzedzaj¹ca podjêcie
uchwa³y dyskusja wskaza³a na

braki w pracy rady, przede
wszystkim nierespektowanie

zasady, ¿e ka¿d¹ sprawê rozpa-

truje najpierw komisja meryto-

PPPPPrawo i Si Si Si Si Samorz¹dnoœæ
dokoñczenie ze str. 1 ryczna. Trzeba mieæ nadziejê,

¿e czas poœwiêcony na tê dys-
kusjê nie by³ czasem straconym.

O innych tematach z X sesji
Rady Dzielnicy Targówek napi-

szemy w nastêpnym numerze.

                                         K.

Informacja
Dyrekcja

Szpitala Praskiego

p.w. Przemienienia
Pañskiego

informuje,

¿e 8 wrzeœnia 2003 r. na
tablicy og³oszeñ znajdu-
j¹cej siê w holu Szpitala
zosta³y wywieszone
wykazy nieruchomoœci
do wynajêcia.

Bli¿sze informacje w
przedmiocie wynajmu
mo¿na uzyskaæ w Biurze
Organizacyjno-Prawnym
(bud. D, pok. 7) lub tele-
fonicznie pod numerem
818-50-61 wew. 1222 lub
619-19-08.

Kobiety zainteresowane

zagadnieniem

samoobrony, które
chcia³yby uzyskaæ

informacje o Programie

Samoobrony Dla Kobiet
zapraszam do

odwiedzenia naszej

strony internetowej:
www.smok.waw.pl

lub kontakt telefoniczny:

698 48 08 do 10

oraz  0501-579-996.

Komisja Ochrony Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej, której

przewodnicz¹c¹ jest Ewa

Majstat (SLD) z oburzeniem
przyjê³a zamiar likwidacji od-

dzia³u ginekologii i po³o¿nic-
twa w Szpitalu Praskim. Na

nadzwyczajnym posiedzeniu

15 wrzeœnia podjêto wniosek
w sprawie zwrócenia siê do

Prezydenta m.st. Warszawy
za poœrednictwem Burmi-

strza Dzielnicy Targówek do-

tycz¹cy wstrzymania likwida-
cji Oddzia³u Ginekologiczne-

go i Po³o¿niczego przy Szpi-
talu Praskim. Komisja doma-

ga siê utrzymania ww. od-

dzia³ów, poniewa¿ s¹ one
niezbêdne do zapewnienia

podstawowej opieki medycz-
nej zarówno dla mieszkañ-

ców prawobrze¿nej Warsza-

wy jak i pobliskich okolic War-
szawy.

INFORMUJEMY, ¿e
wbrew zakusom
czêœci w³adz miasta
Oddzia³ Po³o¿niczy

i Ginekologiczny
Szpitala Praskiego
ca³y czas

PRZYJMUJE

pacjentki


