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♦♦♦♦♦  aparaty stałe - jeden łuk ortodontyczny  - 1000 zł
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Od roku jest Pan burmi-

strzem w innym mieœcie – o

zmienionym ustroju. Bia³o³ê-

ka straci³a samodzielnoœæ,

teraz niemal wszystko zale¿y

od w³adz miasta. Jak siê Pan

Czyj¹?

- Najpierw chyba jednak

ustawodawców. Od dawna pró-

bujemy doprowadziæ do zmia-

ny prawa odpadowego. Nieste-

ty, lobby firm œmieciowych jest

na tyle silne, ¿e do tej pory

wci¹¿ siê to nie udaje. Rzecz

w tym, ¿e posiadaczami odpa-

dów s¹ w³aœnie te firmy. To zaœ

Nasza gazeta od pocz¹tku towarzyszy³a Zak³adowi Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów

Komunalnych na Targówku. Przez ca³y czas byliœmy „za”, wiedz¹c, ¿e jeœli przestrzegane

bêd¹ obowi¹zuj¹ce w œwiecie bardzo ostre normy ochrony œrodowiska bêdzie to jeden z

najczystszych zak³adów w Polsce. Towarzyszyliœmy dyskusjom, obserwowaliœmy i relacjo-

nowaliœmy reakcje ekologów, pisaliœmy o zmianach koncepcji, etapach budowy. Jako nie-

liczni tak¿e uczestniczyliœmy w rozpaleniu pieca - 8 lipca 2001 r., otrzymuj¹c dyplom starsze-

go spalacza. To m.in. zobowi¹zuje nas do regularnego informowania mieszkañców, co dzieje

siê w ZUSOK.

Rozmawiamy o tym z Jackiem Kaznowskim, dyrektorem zak³adu, który stale podkreœla, ¿e

trzeba zmieniæ mentalnoœæ
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RADZYMIŃSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34

GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Wszystkim  naszym Klientom ¿yczymy

szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

spêdzonych w gronie rodziny,

niech 2004 rok

przyniesie Pañstwu wiele radoœci

i spe³nienia marzeñ

oznacza, ¿e mog¹ z nimi zro-

biæ praktycznie to, co chc¹, wy-

wieŸæ tak¿e gdzie chc¹. St¹d

czêsto zdarza siê, ¿e warszaw-

skie œmieci l¹duj¹ na wysypi-

skach nawet kilkaset kilome-

trów od stolicy - tam, gdzie jest

najtaniej. Mo¿e i mia³oby to

sens, gdyby nie fakt, ¿e wci¹¿

zapominamy o dyrektywach

unijnych, które kategorycznie

nak³adaj¹ obowi¹zek przetwa-

rzania odpadów; na wysypisko

ju¿ wkrótce bêd¹ mia³y prawo

trafiæ jedynie odpady przetwo-

rzone.

Co z tego, jeœli jak dotych-

czas w Polsce jest tylko jed-

na spalarnia odpadów komu-

nalnych, w³aœnie ZUSOK?

- Przy obecnej atmosferze i

obowi¹zuj¹cych przepisach

trudno zak³adaæ, ¿e wkrótce

powstan¹ nastêpne takie za-

k³ady. Zaczynaj¹, choæ z tru-

dem i powoli powstawaæ segre-

gatornie. To jednak kropla w

morzu potrzeb. W kraju nie ma

wdro¿onej selektywnej zbiórki

i ca³ego systemu przetwórstwa

odpadów, choæ ustawa o odpa-

dach, obowi¹zuj¹ca od zesz³e-

go roku nak³ada obowi¹zek

Nowy szef PO

na Bia³o³êce
Spieszymy donieœæ, ¿e w

ubieg³ym tygodniu odby³y siê

wybory nowego przewodnicz¹-

cego i zarz¹du ko³a Platformy

Obywatelskiej w dzielnicy Bia-

³o³êka. Funkcjê przewodnicz¹-

cego, w wyniku wyborów, obj¹³

Jacek Kaznowski, znany na-

szym Czytelnikom, gdy¿ przez

poprzednie dwie kadencje by³

przewodnicz¹cym Rady Gminy

Bia³o³êka.

Jacek Kaznowski, z wykszta-

³cenia in¿ynier mechanik, zy-

ska³ popularnoœæ tak¿e dziêki

organizowanym na Bia³o³êce

koncertom w koœciele NMP

Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœli-

borskiej 100. Udawa³o mu siê

namawiaæ do wystêpów najwy-

bitniejsze postacie polskiej mu-

zyki i wokalistyki: tu m.in. nast¹-

pi³o prawykonanie Requiem K.

Pendereckiego. Bia³o³êka, m.in.

dziêki takim dzia³aniom, prze-

sta³a byæ uwa¿ana za pustyniê

kulturaln¹. Jacek Kaznowski,

który nie startowa³ w wyborach

do rady dzielnicy, podj¹³ pracê

u podstaw: zgromadzi³ wokó³

siebie bez ma³a 100 sympaty-

ków Platformy Obywatelskiej.

Gratulujemy!

W ofercie drzwi: suwane

składane

rozwierane

przejściowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

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

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profile
drewnopodobne

50 kolorów
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Z okazji

Œwi¹t Narodzenia Pañskiego

¿yczymy Pañstwu

wspania³ej rodzinnej atmosfery,

oraz zdrowia i pomyœlnoœci

przez calutki 2004 rok

APTEKA

CAŁODOBOWA

tel. 466-14-05

ul. Światowida 47
obok Banku PKO BP SA

równieżw święta

7 dni

w tygodniu

Trudny rokTrudny rokTrudny rokTrudny rokTrudny rok
Rozmowa z burmistrzem Bia³o³êki, Jerzym Smoczyñskim

w tej sytuacji czuje, bior¹c

pod uwagê fakt, ze przez 8 lat

kierowa³ Pan samodzieln¹

gmin¹?

- Rol¹ samorz¹dowca jest

umiejêtnoœæ znalezienia siê w

ka¿dej sytuacji, w której da siê

zrobiæ coœ dla mieszkañców.

Uwa¿am, ¿e zarówno dla mia-

sta, jak i dla Bia³o³êki, lepiej by-

³oby, gdyby gminy warszawskie

zachowa³y samodzielnoœæ. Tego

jednak – przynajmniej póki co –

nie jesteœmy w stanie odwróciæ.

Na dziœ mamy ju¿ pouk³adane

stosunki z w³adzami miasta.

Czy jednak Bia³o³êka bê-

dzie siê nadal rozwija³a?

- Mam nadziejê, ¿e tak , bo

powinno zaprocentowaæ to, co

przez dwie poprzednie kadencje

zrobiliœmy.

Ma Pan na myœli inwesty-

cje?

- Nie tylko. Okazuje siê teraz,

¿e to, co robiliœmy, mia³o ogrom-

ne znaczenie, które zaowocuje

zw³aszcza teraz. Du¿a czêœæ

Bia³o³êki objêta jest ju¿ planami

miejscowymi. Na tereny, na któ-

re plany opracowano po 1995 r.,

bêdzie mo¿na dostaæ pozwole-

nie na budowê praktycznie nie-

mal od razu, bez ubiegania siê

o decyzjê o warunkach zabudo-

wy i zagospodarowania. Para-

doksalne jest to, ¿e teraz ³atwiej

bêdzie o pozwolenie na budo-

wê tam, gdzie kiedyœ w ogóle nie

wolno by³o budowaæ, m.in. na

terenach X-71 i O-50, czyli od

Kobia³ki do trasy Mostu Pó³noc-

nego. Natomiast s¹ miejsca,

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

BADAMY,  DIAGNOZUJEMY,

LECZYMY

osteoporozê i inne choroby ko-

œci i stawów, choroby tarczycy,

choroby kobiece, choroby pro-

staty, choroby okresu menopau-

zy i andropauzy.

K R A J O W E

C E N T R U M

OSTEOPOROZY

PRZYCHODNIA MEDYCZNA

ul. Syrokomli 32

(prostopad³a do ul. Wysockiego)

Informacja i zapisy:

Tel. 811-70-60, 811-90-19

Konsultacje lekarzy

ró¿nych specjalnoœci

Densytometria

(badanie gêstoœci koœci)

Mammografia

USG i EKG

Analizy laboratoryjne

lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI

SPECJALISTYCZNYSPECJALISTYCZNYSPECJALISTYCZNYSPECJALISTYCZNYSPECJALISTYCZNY

GABINETGABINETGABINETGABINETGABINET

STOMASTOMASTOMASTOMASTOMATOLOGICZNYTOLOGICZNYTOLOGICZNYTOLOGICZNYTOLOGICZNY

Zapraszamy:

pon., wt., śr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Świderska 102

róg Ćmielowskiej

tel. 670-34-00

Wszystkim swoim

obecnym i przysz³ym

Pacjentom

¿yczymy

Weso³ych Œwi¹t

i Szczêœliwego

Nowego Roku 2004

To nie jest ci¹g dalszy historii

opisywanej ju¿ przez NGP w

tekœcie „Kargul, podejdŸ no ...”.

To zupe³nie inna historia, choæ

Sumiasty w¹s,

sarmackie obyczaje
Stefan Sosnowski, bia³o³êcki radny PiS zbudowa³ domek

letniskowy przecinaj¹c na pó³ piêæ dzia³ek i ogrodzi³ bezpraw-

nie zajêt¹ nieruchomoœæ. Wyst¹pi³ do s¹du o stwierdzenie

zasiedzenia - s¹d w paŸdzierniku ubieg³ego roku oddali³ wnio-

sek. W³aœcicielki jednej z przeciêtych na pó³ dzia³ek wyst¹pi-

³y do s¹du o nakazanie usuniêcia ogrodzenia ze swojej nie-

ruchomoœci - s¹d przychyli³ siê do wniosku wyrokiem z listo-

pada ubieg³ego roku. Mimo prawomocnego wyroku s¹du Ste-

fan Sosnowski do dziœ nie usun¹³ ogrodzenia.

Kargul podejdŸ no... ods³ona II

dotyczy tego samego cz³owie-

ka. Sumiasty w¹s Stefana So-

snowskiego - chyba nie bez

dokoñczenie na str. 4

¯yczenia

od PiSmaków
Niech prawo zawsze prawo

znaczy, a sprawiedliwoœæ –

sprawiedliwoœæ  – modli³ siê au-

tor “Kwiatów polskich”. Obie te

wartoœci ma w nazwie partia, z

nadania której wiele osób pe³ni

dziœ funkcje publiczne. Komu,

jak nie im, powinna przyœwiecaæ

gwiazda Prawa i Sprawiedliwo-

œci? Od kogo, jak nie od nich

spo³eczeñstwo ma prawo ocze-

kiwaæ prze³o¿enia idei na prak-

tyczne dzia³ania? Nasz¹ wiarê

w tak rozumiane mechanizmy

demokratyczne burzy od kilku

miesiêcy cz³onek w³adzy wyko-

nawczej z prawego brzegu Wi-

s³y. Urzêduj¹c w cieniu katedry

dokoñczenie na str. 5

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

IMPLANTY, usuwanie kamienia nazêbnego,

MASA¯ leczniczy krêgos³upa

Konkurs plastyczny dla DZIECI  - atrakcyjne NAGRODY

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

- pe³ny zakres

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG

POMOCJA  ŒWI¥TECZNA

szczegó³y w Lecznicy  oraz na str. 6
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wdro¿enia programu krajowe-

go, a w konsekwencji progra-

mów wojewódzkich, powiato-

wych i gminnych.

Jak ta sytuacja przek³ada

siê na funkcjonowanie ZU-

SOK?

- To bardzo utrudnia nam

funkcjonowanie zgodne z pra-

wami rynku, w tym uzyskiwa-

nie dochodów. Jedyn¹ nasz¹

mo¿liwoœci¹ jest d¹¿enie do

obni¿ania kosztów, ale z punk-

tu widzenia zarz¹dzania zak³a-

dem nie jest to optymalny spo-

sób prowadzenia dzia³alnoœci.

Unieszkodliwianie termiczne,

czyli popularnie mówi¹c spala-

nie, zawsze bêdzie metod¹

znacznie kosztowniejsz¹ od

wyrzucania odpadów na wysy-

pisko. Jest to oczywiste, ale

œwiadomoœæ ekologiczna Pola-

ków jest niestety wci¹¿ na bar-

dzo niskim poziomie, mimo roz-

maitych dzia³añ, podejmowa-

nych m.in. przez nasz zak³ad.

Dopóki nie zmieni siê mental-

noœci, czarno widzê zmiany.

Jednym z argumentów

ekologów przeciwnych temu

zak³adowi, by³o twierdzenie,

¿e w Europie zamyka siê spa-

larnie...

- Owszem, przestarza³e. W

ich miejsce buduje siê nowe,

du¿e zak³ady, w pe³ni zautoma-

tyzowane. Tam nie istnieje ten

problem, który my mamy: za-

pewnienie zak³adowi dop³ywu

odpadów jest oczywiste. U nas

- nie.

gdzie przedtem bez problemu

mo¿na by³o budowaæ, a teraz

ca³a procedura mo¿e trwaæ na-

wet oko³o roku – bo nie ma tam

planów miejscowych.

Gdzie, przyk³adowo?

- Chocia¿by Winnica czy No-

wodwory Zachodnie, zw³aszcza

ul. Odkryta-Nowodworska. Tam

plany by³y zrobione, ale miesz-

kañcy je oprotestowali, trafi³y do

NSA, który znalaz³ jakieœ drob-

ne uchybienia i plan nie wszed³

w ¿ycie. Teraz, w zwi¹zku z tym,

pozwolenie na budowê bêdzie

wydawa³ naczelny architekt mia-

sta i musi je poprzedzaæ decy-

zja o warunkach zabudowy. S¹

te¿ trzy plany, które zosta³y

przygotowane, ale po zmianie

ustroju miasta i ca³ej reorgani-

zacji nie uzyska³y akceptacji, a

teraz minê³y ju¿ terminy i trze-

ba je ponownie wy³o¿yæ lub roz-

pocz¹æ wszystko od nowa. Do-

tyczy to planu D¹brówka Szla-

checka, D¹brówka Grzybowska

i Marcelin – czêœæ zachodnia.

Jakie s¹ g³ówne przyczyny

protestów, które mieszkañcy

sk³adali wobec planów?

- Bardzo ró¿ne. W Winnicy

np. mieszkañcy odnosili siê do

Traktu Nadwiœlañskiego, który

nie by³ ujêty w planie miejsco-

wym, poniewa¿ jest w planie

ogólnym Warszawy. Nie by³o ta-

kiej potrzeby, poniewa¿ plan

miejscowy nie mo¿e dokony-

waæ zmian w ramach planu

ogólnego. Mieszkañcy chcieli w

ogóle zlikwidowaæ Trakt, my zaœ

wychodziliœmy z za³o¿enia, ¿e

przede wszystkim musi byæ

plan na tak znaczny obszar jak

Winnica, czyli miêdzy Modliñ-

ska o Traktem Nadwiœlañskim.

Wiedzieliœmy, ¿e jest to kwesti¹

czasu. Dlatego na jednej z

ostatnich sesji samodzielnej

gminy podchodzi³em do miesz-

kañców i stara³em siê ich prze-

konaæ do wycofania protestów,

t³umacz¹c, o co chodzi: ¿e pla-

nu nie bêdzie w ogóle, a wtedy

powstanie znacznie trudniejsza

sytuacja dla nich samych, jeœli

zaakceptowaliby plan, nawet –

ich zdaniem – nie do koñca do-

skona³y.

Bia³o³êka jako gmina przez

6 lat by³a uznawana za najlep-

sz¹ na Mazowszu pod wzglê-

dem inwestycji....

....s¹dzê, ¿e tak jest nadal,

choæ teraz nie mo¿emy uczest-

niczyæ w rankingu, nie bêd¹c

gmin¹. U nas jednak, co ma

ogromne znaczenie m.in. dla in-

westycji, uda³o siê utrzymaæ

wiêkszoœæ urzêdników z daw-

nych wydzia³ów architektury i

geodezji, którzy teraz pracuj¹ w

delegaturach miasta. Taka ci¹-

g³oœæ jest bardzo wa¿na, bo

chodzi o znajomoœæ terenu, co

u³atwia m.in.  rozwi¹zywania

spraw w³asnoœci gruntów.

Co ma z tym wspólnego

najlepszy nawet urzêdnik?

- Zna historiê. Wie, czy w da-

nym rejonie by³y uporz¹dkowa-

ne ksiêgi wieczyste, czy te¿

w³asnoœæ by³a przez akty w³a-

snoœci gruntów, itd.Taka wiedza

bardzo u³atwia i przyspiesza

pracê.

Przecie¿ nie mia³ Pan wp³y-

wu na delegatury? To biura

miasta?

- Teoretycznie nie mia³em –

ale szefowie biur s¹ daleko, a

ja jestem blisko. Oni s¹ nowi, a

ja – stary. I to w³aœnie jest ró¿-

nica miêdzy naszym urzêdem

Wspomnia³ Pan o obni¿a-

niu kosztów. W jaki sposób?

- W roku 2004 zostan¹ one

obni¿one o oko³o 1/3. Bêdzie

to mo¿liwe dziêki usprawnie-

niom w instalacjach zapobiega-

j¹cym awaryjnym przestojom,

wdro¿eniu nowych procedur

eksploatacyjnych i doinwesto-

waniu zak³adu przez miasto.

Czy nie mo¿na tego by³o

zrobiæ wczeœniej?

- Na wszystko potrzeba pie-

niêdzy. W³oska technologia za-

k³ada³a, ¿e trafiaæ bêd¹ tu od-

pady czêœciowo posortowane.

Obecnie do bunkrów trafia to

wszystko, co ludzie wyrzucaj¹:

i meble i opony, folia ogrodni-

cza, a tak¿e odpady niebez-

pieczne, takie jak akumulatory

i baterie, nie wspominaj¹c o

szkle wszelkiego rodzaju, gru-

zie, piasku itp. Zadziwiaj¹ce

jest np. to, ¿e przecie¿ kupuj¹c

nowy akumulator trzeba wnieœæ

tzw. op³atê depozytow¹, któr¹

otrzymuje siê z powrotem po

oddaniu starego akumulatora.

Ale ludzie jakoœ to obchodz¹...

Konieczne wiêc sta³o siê wybu-

dowanie nowej instalacji wstêp-

nej selekcji, oddzielaj¹cej od-

pady, zw³aszcza te wielkogaba-

rytowe. Pozwala ona tak¿e na

oddzielenie szk³a i zapobiega

jego wtórnemu t³uczeniu. Na

tym etapie eliminujemy równie¿

z³om stalowy. Po tej wstêpnej

segregacji odpady trafiaj¹ do

nastêpnej instalacji, gdzie dzie-

lone s¹ na dwa strumienie: te,

które s¹ kwalifikowane do spa-

trzeba zmieniæ
dokoñczenie  ze str. 1

Trudny rokTrudny rokTrudny rokTrudny rokTrudny rokdokoñczenie ze str. 1

³ó¿ka

stela¿e

podg³ówki

poduszki

ko³dry

MATERACE

now
y

sal
on

Kondratowicza 45

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

TRANSPORT GRATIS

na  terenie W-wy przy zakupie

powyżej 1000 zł

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)
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a innymi w Warszawie. Nowych

ludzi jest niewielu i w nowej or-

ganizacji pracuje siê niemal tak

samo, jak w starej. Dziêki temu

w wiêkszoœci wydzia³ów nie ma

u nas kolejek.

Ale nie ma pieniêdzy....

- Coraz bardziej przekonujê

siê, ¿e pieni¹dze nie s¹ najwa¿-

niejsze. Jeœli urz¹d dzia³a

sprawnie, to w pewnym mo-

mencie pieni¹dze siê pojawi¹.

Czy to, co mieliœcie na in-

westycje, w tym roku zosta³o

wydane do koñca?

- Nie. Nie byliœmy w stanie ich

wydaæ. Zbyt póŸno ruszy³a pro-

cedura przetargowa, bo dopie-

ro w maju. Dopiero wtedy do-

staliœmy upowa¿nienia i infor-

macjê, ile pieniêdzy  na inwe-

stycje bêdziemy mieæ w tym

roku. Jest szansa, ¿e w roku

2004 inwestycje bêd¹ wykona-

ne.

Czy w przysz³ym roku bê-

dzie wiêcej pieniêdzy?

- Raczej porównywalne kwo-

ty.

Jest to i tak du¿o mniej, ni¿

mieliœcie w okresie samo-

dzielnoœci.

- Owszem, ale nie na tym po-

lega problem. Rzecz w tym, ¿e

w tak du¿ym mieœcie, jak War-

szawa, oprócz dzielnicowych

niezbêdne s¹ inwestycje ogól-

nomiejskie...

... a sztandarow¹ jest Most

Pó³nocny?

- Tak, i szybki poci¹g do Na-

sielska przez Legionowo.

Czy ju¿ wiadomo coœ wiê-

cej o losach Mostu Pó³nocne-

go?

- To temat, który wymaga

przewodnika. Podobno prezy-

dent jest sk³onny do powo³ania

w takiej roli pe³nomocnika ds.

budowy mostu, który bêdzie

mia³ wszystkie uprawnienia do

przygotowania i realizacji inwe-

stycji.

Przecie¿ w poprzedniej ka-

dencji najbardziej zaintereso-

wane gminy, czyli Bielany i

Bia³o³êka poczyni³y ju¿ przy-

gotowania. Czy to znaczy, ¿e

by³y daremne?

- Nie. By³o podpisane miedzy

tymi dwiema gminami porozu-

mie, przy udziale ówczesnego

prezydenta Warszawy W. Ko-

zaka, ¿e od  ul. Pu³kowej do

przysz³ej trasy Nowo-Wincente-

go (to planowane przed³u¿enie

ul. G³êbockiej w g³¹b Bia³o³êki,

ok. 2 km od Trasy Toruñskiej,

konkretniej od Carrefoura). Na

tamten teren jako gmina Bia³o-

³êka przygotowaliœmy decyzjê o

warunkach zabudowy. W 2002

r. decyzja by³a uzgodniona ze

s³u¿bami powiatowymi i woje-

wódzkimi, dlatego w ogóle mo¿-

na by³o mówiæ o trasie Mostu

Pó³nocnego. W tym okresie

miasto przygotowywa³o równie¿

koncepcjê budowy mostu. O

decyzji co do trasy musieli byæ

poinformowani mieszkañcy,

którzy mogli siê odwo³ywaæ.

Odwo³ywaæ mog³y siê tak¿e or-

ganizacje.

S³ynne ju¿ “Ptaki” z Gdañ-

ska?

- Owszem. W I etapie woje-

woda wyda³ postanowienie

uzgadniaj¹ce warunki  zabudo-

wy na czêœæ mostow¹ mówi¹-

c¹, ¿e budowa mostu mo¿e siê

odbywaæ od wrzeœnia do mar-

ca, by nie przeszkadzaæ ptakom

w okresie lêgowym. Tê decyzje

uchyli³ minister ochrony œrodo-

wiska, stwierdzaj¹c, ¿e budowa

mo¿e trwaæ przez ca³y rok.

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ proce-

dur¹ nastêpne postanowienie

powinien wydaæ wojewoda.

Uczyni³ to, ale teraz zaskar¿y³y

j¹ owe “Ptaki” (dok³adniej – To-

warzystwo Ochrony Ptaków z

Gdañska). W zwi¹zku z tym

sprawa zosta³a powtórnie roz-

patrzona i 10 grudnia  wojewo-

da wyda³ postanowienie, odrzu-

caj¹ce ¿¹danie Towarzystwa

Ochrony Ptaków. Od tego po-

stanowienia mo¿na siê odwo³aæ

w ci¹gu 14 dni.

Czy wiadomo ju¿, jaki to bê-

dzie most?

- Nie. Na razie przecie¿ mó-

wimy tylko o decyzji o warun-

kach zabudowy. Ani nie wiado-

mo, czy bêdzie wisz¹cy, czy na

podporach (to znacznie tañ-

sze), czy bêdzie z szybkim

tramwajem, gdzie bêd¹ zjazdy...

Dla nas s¹ to bardzo istotne

sprawy. Wiadomo, ¿e Warsza-

wie potrzebne s¹ obwodnice

po³¹czone z tras¹ A2. Na dziœ

jednak wiadomo tylko, ¿e trasa

ma biec do ronda Konotopa, a

dalej powinna przebiegaæ dwie-

ma drogami: jedna – tras¹ Mo-

stu Pó³nocnego (lub Tras¹ To-

ruñsk¹), a druga – przez Ursy-

nów tras¹ N-S i przez Most Sie-

kierkowski.

Z czym jest najwiêcej pro-

blemów?

- Zawsze przy tego rodzaju

inwestycji najwiêkszym proble-

mem jest wykup gruntów. Sama

budowa to ju¿ – w porównaniu

– drobiazg. Moim zdaniem, ju¿

teraz nale¿a³oby zacz¹æ ten wy-

kup gruntów pod pas drogowy

(to oko³o 100-150 metrów),

¿eby potem nie by³o niespo-

dzianek. Tereny przy trasie

bêd¹ przeznaczone tylko pod

budownictwo us³ugowe. Na

pewno ka¿dy inwestor bêdzie

chcia³ lokalizowaæ siê jak naj-

bli¿ej linii rozgraniczaj¹cych tra-

sy, które ju¿ s¹ wytyczone.

Wielokrotnie Pan powta-

rza³, ¿e tu szans¹  dla miesz-

kañców jest po³¹czenie trasy

mostu z kolej¹ tak, by szyb-

ko mo¿na siê by³o dostaæ do

prawie gotowej stacji metra

przy Dworcu Gdañskim.

- Tak, ale powtarza³em za-

wsze, ¿e potrzebne s¹ dwa wia-

dukty: u zbiegu Czo³owej- Kla-

syków – Bohaterów oraz przy

Mehoffera. Te wiadukty zapew-

ni³yby szybki i bezkolizyjny

przejazd takiego poci¹gu. To

da³oby fantastyczne rozwi¹za-

nie komunikacyjne. Nak³ady,

wed³ug moich szacunków, nie

s¹ zbyt wysokie. Trzeba by³o-

by jeszcze za³o¿yæ siatki zabez-

pieczaj¹ce torowisko.

Czy tory wytrzymaj¹ szyb-

ki poci¹g?

- Oczywiœcie. Przecie¿ têdy

jeŸdzi ju¿ szybki poci¹g do

Gdañska. A przecie¿ ³atwiej jest

wykorzystaæ to, co jest, ni¿ bu-

dowaæ nowe – na ziemi, czy pod

ziemi¹.

Korki na Bia³o³êce sta³y siê

ju¿ udrêk¹ mieszkañców. Czy

z takimi problemami przycho-

dz¹ do Pana mieszkañcy na

cotygodniowe dy¿ury?

- Tak¿e, choæ nie tylko. S¹ re-

alistami, i na temat po³¹czeñ z

innymi czêœciami miasta mog¹

siê mi tylko wy¿aliæ. Wiedz¹, ¿e

ja te¿ chcê rozwi¹zania tego

problemu. Do niedawna przy-

chodzili g³ównie z proœb¹ o po-

moc przy podziale dzia³ek rol-

nych na cele budowlane.

Czy chodzi³o o odrolnie-

nie?

- Nie. Mieszkañcy chcieli sca-

liæ ma³e niekiedy paski w taki

sposób, by powsta³y wiêksze

dzia³ki, nadaj¹ce siê ju¿ pod bu-

downictwo, zw³aszcza jednoro-

dzinne. Taki proces prowadzili-

œmy przez lata. Natomiast na

pocz¹tku tej kadencji miasto

wstrzyma³o ten proces, zw³asz-

cza na terenach oznaczonych

“O” (chodzi o tzw. kliny napo-

wietrzaj¹ce miasto – przyp.

red.) By³ taki moment, gdy w³a-

dze miasta, ma³o znaj¹c tutej-

sze realia, uzna³y, ¿e budownic-

two tutaj zlikwiduje te kliny. Wy-

jaœniliœmy to, nie tylko teore-

tycznie, ale i praktycznie, w te-

renie i s¹dzê, ze problem znik-

n¹³. Oczywiœcie, w tych rejo-

nach nie wolno budowaæ wyso-

kich osiedli, ale tego nikt nie za-

mierza³.

Tym, wprawdzie zajmuje siê

delegatura, ale ja uwa¿am, ¿e

dzielnica ma swój obszar i

wszystko, co jego dotyczy, na-

le¿y do zainteresowañ burmi-

strza. Wprawdzie teoretycznie

bezpoœrednio mieszkañcom nie

mogê tu pomóc, ale poœrednio

dzia³am tak, by im u³atwiæ ¿y-

cie.

Rozmawia³a Ewa Tucholska

lenia - wybiera siê tylko te frak-

cje, które maj¹ wysok¹ wartoœæ

opa³ow¹ oraz te, które nadaj¹

siê do kompostowania.

A reszta?

- Reszta jest odzyskiwana

b¹dŸ jako balast trafia na sk³a-

dowisko. Mamy podpisane

umowy m.in. z hutami szk³a,

gdzie oddajemy st³uczkê, z³om

trafia do hut.

Czy kompost mo¿e byæ

wykorzystywany?

- Tak. Uzyskaliœmy ju¿ I kla-

sê jakoœci, potwierdzon¹ nie

tylko przez nasze laboratorium,

ale i niezale¿ne placówki tego

rodzaju. Jest zainteresowanie

jego odbiorem przez firmy, zaj-

muj¹ce siê m.in. rekultywacj¹

terenów zielonych. Trzeba jed-

nak dodaæ, ¿e kompostu jest

stosunkowo niewiele. Po pro-

stu warszawiacy kupuj¹ coraz

wiêcej produktów przetworzo-

nych. To ma wp³yw na sk³ad od-

padów, które do nas trafiaj¹.

Frakcji organicznych, czyli na-

daj¹cych siê do przetworzenia

na kompost, jest na tyle niewie-

le, ze zagraniczni fachowcy, z

którymi ten temat dyskutowali-

œmy, w¹tpili, czy w ogóle uda

siê uzyskaæ kompost. Nam siê

to uda³o, choæ kosztowa³o to

1,5 roku pracy. Miêdzy innymi

w³aœnie dziêki linii wstêpnej

selekcji odpadów i rygorystycz-

nym normom podczas procesu

fermentacji, który trwa oko³o

miesi¹ca.

Uzyskanie I klasy jakoœci po-

zwala nam równie¿ na

oszczêdnoœci: przedtem kom-

post by³ odpadem, który trze-

ba by³o sk³adowaæ. Teraz mo¿e

byæ sprzedawany, wiêc korzyœæ

jest podwójna. Do uzyskania

tak wysokiej jakoœci przyczyni-

³o siê zakupione przez miasto

supernowoczesne urz¹dzenie:

mobilne sito obrotowe z sepa-

ratorem pneumatycznym, któ-

re pozwala na ostateczne do-

czyszczenie kompostu - usuwa

resztki szk³a i metalu, np. kap-

sle, które przeœlizgnê³y siê

przez poprzednie etapy - na

zdjêciu u do³u

A co z popio³ami i ¿u¿la-

mi, które pozostaj¹ po spa-

leniu? Kiedyœ rozwa¿ano

mo¿liwoœæ wykorzystania

ich jako materia³ budowla-

ny?

- Popio³y i ¿u¿le s¹ utrwala-

ne przy zastosowaniu szwaj-

carskiej technologii firmy Geo-

dur za pomoc¹ specjalnego

polimeru. Ta technologia, sto-

sowana na œwiecie, zabezpie-

cza te materia³y, nie dopusz-

czaj¹c do wyp³ukiwania. Obec-

nie tak zwi¹zane odpady tra-

fiaj¹ na wysypisko.

Czy nie mog¹ byæ wyko-

rzystane?

- Trwaj¹ nad tym dyskusje i

badania, co do wykorzystania

go do budowy dróg. Na razie

nie ma jednoznacznej odpo-

wiedzi. Nie bêdziemy do tego

d¹¿yæ za wszelk¹ cenê. Wy-

magana jest gruntowna anali-

za op³acalnoœci. ZUSOK nie
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GEODETA ααααα & ΩΩΩΩΩ
MGR IN¯. KRYSTYNA  KACZMARCZYK

- pe³ny zakres us³ug, konkurencyjne ceny, wszystkie porady

  i informacje s¹ bezp³atne,

- podejmiemy siê najtrudniejszych opracowañ geodezyjno-prawnych,

- specjalizujemy siê w odnajdowaniu dawnych, utraconych

  nieruchomoœci

- wykonujemy dokumentacjê prawn¹ w celu uzyskania odszkodowania

  za tereny zajête pod drogi publiczne i urz¹dzenia techniczne

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

ul. Grochowska 92/3, tel./fax 879-86-58, 879-84-27

0501-193-176 w godz. 8-18.

Przyjêcia interesantów: wtorek, czwartek w godz. 17.30-21.30.
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ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazówoprawa obrazówoprawa obrazówoprawa obrazówoprawa obrazów

♦♦♦♦♦      lustralustralustralustralustra

♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³aszlifowanie szk³aszlifowanie szk³aszlifowanie szk³aszlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦      szklenie okienszklenie okienszklenie okienszklenie okienszklenie okien

ul. Brechta 9ul. Brechta 9ul. Brechta 9ul. Brechta 9ul. Brechta 9

(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08tel./fax 619-72-08tel./fax 619-72-08tel./fax 619-72-08tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

fakturfakturfakturfakturfaktury Vy Vy Vy Vy VAAAAATTTTT

jest zak³adem, który mo¿e zaj-

mowaæ siê wszystkim. Póki co

najwa¿niejsze jest rozwi¹zanie

problemów samej gospodarki

odpadami w mieœcie, wdro¿e-

nie systemów krajowych i wo-

jewódzkich, które pozwol¹

przede wszystkim na ograni-

czenie sk³adowania na wysy-

piskach frakcji biodegradowal-

nych, czyli tych, które my np.

kompostujemy.

Czy ekolodzy ju¿ siê do za-

k³adu przekonali?

- Nie. Niektórzy nadal nie ro-

zumiej¹, nie przyjmuj¹ ¿ad-

nych racjonalnych argumen-

tów, choæ ju¿ siê do zak³adu

nie przykuwaj¹. Ale ich stano-

wisko jest odzwierciedleniem

stanu wiedzy na te tematy

wœród samych Polaków. I do-

póki nie nast¹pi poprawa w tej

dziedzinie, trudno myœleæ o

poprawie naszego wizerunku

w tym wzglêdzie w Unii Euro-

pejskiej. Tam wiedz¹, ¿e zak³a-

dy takie jak ZUSOK s¹ ko-

nieczne - po to, by œrodowisko

by³o zdrowsze - dla nas i na-

szych dzieci. W pe³ni zabez-

pieczonego spalania odpadów

naprawdê nie nale¿y siê baæ.

Umo¿liwia ono prowadzenie

odzysku energii - produkcjê

ciep³a i pr¹du. Zmniejsza iloœæ

odpadów wêdruj¹cych na

sk³adowiska, ogranicza nie-

kontrolowan¹ emisjê spowo-

dowan¹ zachodz¹cymi w sk³a-

dowanym na sk³adowiskach

materiale reakcjami chemicz-

nymi, a co najwa¿niejsze

(wskazuj¹ na to analizy eko-

nomiczne) rozwój sektora

przetwórczego nie wp³ynie na

wzrost cen us³ug dla miesz-

kañców.

Rozmawia³a Ewa Tucholska

}
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

DO WYNAJÊCIA TANIO!

Powierzchnie biurowe i magazynowe

Targówek Przemys³owy

- obiekt chroniony

- miejsca parkingowe

- dostêp do internetu,  telefonu, faxu.

El-Investmen Sp. z o.o.

tel. 679-74-85 fax 678-80-25  e-mail: biuro@elemis.pl

ul. Ksiê¿nej Anny 24
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SKLEPSKLEPSKLEPSKLEPSKLEP

ZOOLOGICZNYZOOLOGICZNYZOOLOGICZNYZOOLOGICZNYZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki

 równie¿ indywidualne zamówienia

-  karmy i akcesoria dla psa i kota -  ¿ywe pokarmy

 -  przynêty,   zanêty dla wêdkarzy

-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

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

Wielu

radosnych chwil,

zwi¹zanych

z narodzinami

¿yczy

oddzia³

ginekologiczno

-po³o¿niczy

Szpitala Praskiego,

który wci¹¿ dzia³a

i przyjmuje pacjentki

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51, 675-31-58

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o. Bielizna

dzienna i nocna

50%

TANIEJ

biustonosze

gorsety

body
zaprasza sklep MALWA

ul. Jagiellońska 1

tel. 619-31-07

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

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

Rezerwacja pod numerem telefonu (22) 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 800-2000

sob. od godz. 800 do 1500

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

oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy • nerwice,

przemêczenie,  spadek odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

1-24 grudnia

karnet w prezencie pod choinkê

PROMOCJA ŒWI¥TECZNA! !

Strony www

- pogoda na pulpicie
Doskona³y, bezp³atny, prosty w obs³udze i ³atwy do instalacji

program pogodowy rodzimego autorstwa mo¿na pobraæ ze stro-

ny www.program-pogoda.prv.pl

Informacje o stanie pogody s¹ aktualizowane po po³¹czeniu

siê z serwerami stacji meteorologicznych w dowolnie wybranym

miejscu na œwiecie. Wschody i zachody s³oñca i ksiê¿yca, d³u-

goœæ dnia, ciœnienie atmosferyczne, temperatura i temperatura

odczuwalna, wilgotnoœæ, kierunek i si³a wiatru, widzialnoœæ, pro-

mieniowanie UV. Bardziej dociekliwi mog¹ obejrzeæ mapki pogo-

dowe na najbli¿sze dwa dni i zapoznaæ siê ze szczegó³ow¹ pro-

gnoz¹ synoptyka. Program ma sympatyczn¹ opcjê - po zminima-

lizowaniu na pasku systemowym Windows pojawia siê ikona tem-

peratury. Szczêœliwi posiadacze sta³ego ³¹cza z internetem dane

pogodowe maj¹ aktualizowane automatycznie.                  (egu)
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ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjne-

go

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-

cji: ¿e w dniu 19 grudnia  2003r. wyda³ decyzjê nr 675/B/2003

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na kom-

pleksowej  budowie I etapu ulicy Œwiatowida  na odcinku

od ul. Strumykowej   w kierunku pó³nocnym   do rejonu

ul. Grzymalitów  (do granicy  z dzia³k¹ nr. ew. 1 z obrêbu

4-01-14)  na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-

morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniej-

szego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z

ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w

wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika

(ustawa z 9 wrzeœnia 2000 r. o op³acie skarbowej - Dz. U. Nr

86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-

tekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 307, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozo-

sta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.

198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i w internecie  oraz na tablicy og³oszeñ w

siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 -

parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³o-

szenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjne-

go

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-

cji: ¿e w dniu 19 grudnia  2003r. wyda³ decyzjê nr 700/B/2003

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na  kom-

pleksowej budowie II etapu ulicy Œwiatowida  na odcinku

od ul. Grzymalitów w kierunku pó³nocnym  do rejonu ul.

T³uchowskiej  (obejmuj¹cego czêœæ  dzia³ki  nr. ew.  1  z

obrêbu 4-01-14 i czêœæ  dz. nr. ew.  29/1 z obrêbu 4-01-07)

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-

morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniej-

szego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z

ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w

wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika

(ustawa z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbowej - Dz. U. Nr

86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-

tekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 307, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozo-

sta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.

198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i w internecie  oraz na tablicy og³oszeñ w

siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 -

parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³o-

szenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-

nego

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e

w dniu 19.12.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 678/B/2003  o wa-

runkach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej  na budo-

wie  przejœcia  przewodem wodoci¹gowym przez tory PKP

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

Orchowiecka w obrêbie 4-04-22  w Warszawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-

nanie po up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w

prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od

daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  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 za³¹czni-

ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86 poz. 960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapo-

znaæ siê  z treœci¹  ww. Decyzji w Delegaturze Biura Na-

czelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w

Dzielnicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198,

p. 307.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

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

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

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

zawiadamiam

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u  Infra-

struktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy  w sprawie

zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwole-

nia na budowê  wodoci¹gu  w  ulicy  Tymotki  w  Warsza-

wie.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-

minie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu

m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o-

³êka  ul. Modliñska  197  03-122  Warszawa, tel.: +22/ nr tel.

676 76 70 , fax: +22 / nr faxu  811 -66-00.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-

nego

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-

ruchomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji,

¿e

w dniu 19.12.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 701/B/2003  o wa-

runkach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej  na budo-

wie  osiedla mieszkaniowego „AKACJA 10” tj. budyn-

ków mieszkalnych wielorodzinnych o wys. zabudowy do

4,5 kondygnacji, wraz z drogami, parkingami, niezbêdn¹

infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ wraz z przy³¹czami do sieci

miejskich na dzia³kach ew. nr 20/1 i 20/2 przy ul. Odkry-

tej.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za do-

konanie po up³ywie siedmiu 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 za-

³¹cznika (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86 poz.

960).

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapo-

znaæ siê  z treœci¹  w/w Decyzji w Delegaturze Biura Na-

czelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w

Dzielnicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198,

p. 307.

kozery - znamionuje sarmackie

obyczaje. S¹dy swoje, a Pan

Radny swoje.

 Dzia³ki przy K¹tach Grodzi-

skich to w³aœciwie d³ugie pasy

ziemi o szerokoœci oko³o czte-

rech metrów, nale¿¹ce kiedyœ

do rodziny Kubiaków i jej spad-

kobierców, a tak¿e do trzech

braci Sosnowskich.

Jedna z w³aœcicielek przeka-

za³a swoj¹ nieruchomoœæ -

dzia³kê o numerze 64 - na rzecz

Skarbu Pañstwa, w zamian za

rentê. Dzia³ka nr 65 nale¿y do

Jakuba Sosnowskiego, ojca

radnego Stefana Sosnowskie-

go. I tylko do tej dzia³ki zainte-

resowany mo¿e wysuwaæ rosz-

czenie. Dzia³ki nr 66 i 67 nale-

¿¹ do stryjów Stefana Sosnow-

skiego - Piotra i Jana. Dzia³ka

nr 63 stanowi wspó³w³asnoœæ

Franciszki Chotkowskiej i Bar-

bary D¹ba³a, które odziedziczy-

³y nieruchomoœæ po matce.

Z 1340 metrów kw. nale¿¹-

cych do obu pañ Stefan So-

snowski uszczkn¹³ 194 metry.

Uszczkn¹³ bardzo niefortunnie,

w œrodku. Franciszka Chotkow-

ska nie mo¿e spokojnie mówiæ

o ca³ej sprawie. - Nie mamy

dostêpu do drugiej czêœci swo-

jej dzia³ki. Prawie dwa lata cho-

dzi³yœmy do s¹du donosz¹c

wymagane dokumenty dotycz¹-

ce naszej w³asnoœci, co by³o i

kosztowne i uci¹¿liwe. Tymcza-

sem Stefan Sosnowski nie

przedstawi³ ¿adnych dokumen-

tów, maj¹c jedynie mecenasa

jako pe³nomocnika. Mamy pra-

womocny wyrok, ale to nie in-

teresuje  pana radnego. W s¹-

dzie mówi, ¿e nie ust¹pi. Czy

tak dzia³a PiS, partia do której

nale¿y Stefan Sosnowski? W

2001 roku ówczesny Urz¹d

Gminy Bia³o³êka wyst¹pi³ z pro-

pozycj¹ scalenia wszystkich

dzia³ek, ale pan Sosnowski ju¿

to zrobi³, nie bêd¹c w³aœcicie-

lem ani jednego metra, bo czy¿

mo¿na uznaæ za w³asnoœæ dzia-

³ki nale¿¹ce do jego stryjów, czy

nawet do ojca, który przecie¿

¿yje? Po scaleniu mo¿na by³o-

by sensownie podzieliæ dzia³ki,

wszyscy by na tym zyskali. Dzi-

wi mnie brak reakcji na bezpra-

wie jeœli idzie o dzia³kê bêd¹c¹

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Równie¿ tê nieruchomoœæ Ste-

fan Sosnowski samowolnie

przeci¹³ na pó³.

Franciszka Chotkowska i

Barbara D¹ba³a nie zamierzaj¹

ust¹piæ ze swojej w³asnoœci,

bêd¹ egzekwowaæ postanowie-

nie s¹du. Kiedy w któreœ sobot-

nie przedpo³udnie przy K¹tach

Grodziskich pojawi³a siê bieg³a

s¹dowa, by poddaæ oglêdzinom

zajêtoœæ - owe 194 metry pañ

Chotkowskiej i D¹ba³a - oprócz

Stefana Sosnowskiego na miej-

scu akcji pojawi³o siê siedem

Sumiasty w¹s, sarmackie obyczaje
osób - rodzina radnego, stadko

wiernych klakierów. - Stadko tak

mocno kraka³o, ¿e zniecierpli-

wiona bieg³a kategorycznie po-

prosi³a o pozostanie na miejscu

jedynie zainteresowanych.

Chcia³a rozmawiaæ tylko ze

mn¹ i Stefanem Sosnowskim.

Rodzina pozosta³a w bezpiecz-

nej odleg³oœci, by w odpowied-

nim momencie wkroczyæ do

akcji w myœl zasady - jesteœmy

g³oœni, wiêc jesteœmy silni -

mówi Franciszka Chotkowska.

 Bieg³a s¹dowa stwierdzi³a,

¿e istotnie zainteresowane nie

maj¹ dostêpu do drugiej czêœci

swojej dzia³ki. Stefan Sosnow-

ski wspania³omyœlnie riposto-

wa³, ¿e owszem, dostêp jest od

strony Kana³u ¯erañskiego.

Bieg³a - coraz bardziej zniecier-

pliwiona - przypomnia³a, ¿e przy

Kanale ̄ erañskim jest pas stre-

fy ochronnej - w tej czêœci nie-

ruchomoœci nie mo¿na przepro-

wadziæ drogi. Bardzo chcieli-

œmy, ¿eby Stefan Sosnowski

skomentowa³ stawiane mu za-

rzuty. Zapytaliœmy licz¹c na od-

powiedŸ. - Nic nie bêdê mówi³,

zawiod³em siê na was. Piszcie

co chcecie.

Mo¿e dlatego, ¿e piszemy

prawdê?

El¿bieta Gutowska

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

03-246 Warszawa

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

dokoñczenie ze str. 1

To by³a podwójna okazja do

œwiêtowania - jubileusz 10-le-

cia Stowarzyszenia Hospi-

cjum Domowe i 5-lecia NZOZ

Zgromadzenia Ksiê¿y Maria-

nów Oœrodka Hospicjum Do-

mowe. Uroczystoœæ odby³a

siê w nowej i - mamy nadzie-

jê - docelowej siedzibie przy

Tykociñskiej 27/35.

W Stowarzyszeniu Hospi-

cjum Domowe pracuje 18 leka-

rzy - specjaliœci medycyny pa-

liatywnej, interniœci, anestezjo-

lodzy, neurolog, dwóch onkolo-

gów, 18 pielêgniarek, 3 psycho-

logów, 2 rehabilitantów, 25 wo-

lontariuszy i wolontariusze kie-

rowcy. Stowarzyszenie dyspo-

nuje specjalistycznym sprzê-

tem, który jest u¿yczany pacjen-

tom - pompy infuzyjne do ca³o-

dobowych wlewów, nebulizato-

ry do wziewnego podawania

leków, koncentratory tlenu, ssa-

ki, wózki inwalidzkie, ³ó¿ka, bal-

koniki, sprzêt rehabilitacyjny,

kule. Hospicjum opiekuje siê

chorymi w domach w ca³ej pra-

wobrze¿nej Warszawie i na jej

obrze¿ach.

Jubileuszowy dzieñ rozpo-

cz¹³ siê od Mszy œw. w koœcie-

le p.w. Chrystusa Króla przy

Tykociñskiej, koncelebrowanej

przez hospicyjnego kapelana

ks. Andrzeja Dziedziula. Piêk-

nie zaprezentowa³ siê Miêdzy-

parafialny Chór pod dyrekcj¹

Artura Backiela. Zebrani wys³u-

chali koncertu pieœni w wykona-

niu znakomitej mezzosopran

Jadwigi Teresy Stêpieñ. Œpie-

waczka jest wolontariuszk¹ ho-

spicjum, to dziêki niej pozyska-

no pierwsze œrodki dla potrze-

buj¹cych osób z chorob¹ nowo-

tworow¹. Dr Teresa Falkowska

przypomnia³a 15-letni¹ ju¿ hi-

storiê opieki paliatywnej. Dr

Marta Klimek - Lewandowska,

prezes Stowarzyszenia Hospi-

cjum Domowe mówi³a o dniu

dzisiejszym opieki hospicyjnej,

ks. Andrzej Dziedziul o wolon-

tariuszach - cichych i skrom-

nych, bêd¹cych prawdziwym

skarbem hospicjum. Goœcie,

wœród których byli m.in. - Ma-

ciej Danko, wiceburmistrz Tar-

gówka, Danuta Szczepanik, se-

kretarz miasta Legionowo, Ma-

³gorzata Brzózka, dyrektor

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

Praga Po³udnie i sponsorzy

otrzymali pami¹tkowe dyplomy

uznania i artystycznie wykona-

ne zegary. A na zakoñczenie by³

wspania³y tort z logo hospicjum

wykonany przez wiernego

sponsora - kawiarniê Filipinka

z placu Hallera.               (egu)

Jubileusz Hospicjum
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ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjne-

go

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-

cji: ¿e w dniu 19 grudnia  2003r. wyda³ decyzjê nr 676/B/2003

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na  bu-

dowie I etapu ulicy Nowodworska - Odkryta na odcinku

od ul. Mehoffera   w kierunku pó³nocnym  do granicy dzia-

³ki nr. ew. 26/16 z obrêbu 4-01-22  na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-

morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniej-

szego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z

ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w

wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika

(ustawa z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbowej - Dz. U. Nr

86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-

tekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 307, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozo-

sta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.

198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i w internecie  oraz na tablicy og³oszeñ w

siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 -

parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³o-

szenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjne-

go

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-

cji: ¿e w dniu 19 grudnia  2003r. wyda³ decyzjê nr 677/B/2003

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na  bu-

dowie II etapu ulicy Nowodworska - Odkryta na odcinku

od  granicy dzia³ki nr.ew. 26/16 z obrêbu 4-01-22  w kie-

runku pó³nocnym  do ul. Cio³kosza  na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-

morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniej-

szego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z

ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w

wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika

(ustawa z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbowej - Dz. U. Nr

86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-

tekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 307, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozo-

sta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.

198.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i w internecie  oraz na tablicy og³oszeñ w

siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 -

parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³o-

szenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-

nego

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA

Zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e

w dniu 31.10.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 564/B/2003  o wa-

runkach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej  na budowie

przy³¹czy elektrycznych do budynków mieszkalnych, li-

nii kablowej niskiego napiêcia oraz modernizacji linii na-

powietrznej oœwietleniowej w liniach rozgraniczaj¹cych

ul. Lidzbarskiej i ul. Mehoffera na terenie dzia³ek ew. nr

92/7 i 92/17 w obrêbie 4-17-07, na terenie dzia³ek  ew. nr

44/9 i 27 w obrêbie 4-17-08 oraz na terenie dzia³ek ew. nr

4, 11/2, 13 i 14/2 w obrêbie 4-17-09 w Warszawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-

nanie po up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w

prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od

daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  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 za³¹czni-

ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86 poz. 960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapo-

znaæ siê  z treœci¹  w/w Decyzji w Delegaturze Biura Na-

czelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w

Dzielnicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198,

p. 307.

Przyjêto kolejne zmiany w

za³¹czniku do bud¿etu na 2003

rok - najistotniejsza zmiana to

zwiêkszenie o blisko 41 tys. z³

planu wydatków na dotacje do

przedszkoli. Jednog³oœnie przy-

jêto uchwa³y w sprawie nada-

nia nazw szko³om - Przyjació³

Mazowsza dla Szko³y Podsta-

wowej nr 118 przy Leszczyno-

wej, Polskich Noblistów dla

Gimnazjum nr 4 na Przytulnej i

Jana Marcina Szancera dla

Szko³y Podstawowej nr 342

przy Strumykowej. Pewn¹ kon-

sternacjê wywo³a³ Krzysztof

Bucholski (PO), który mia³ za-

strze¿enia do ostatniego patro-

na - nie s³ysza³ bowiem nic o J.

M. Szancerze. Przyjêto uchwa-

³ê o przyst¹pieniu do zmiany

planu zagospodarowania prze-

strzennego Nowodworów

Wschodnich  i o kontynuacji

opracowywania planu dla Ane-

cina Pó³nocnego. I znów przy-

bêdzie Bia³o³êce kilkadziesi¹t

nowych nazw ulic. Jak dobrze

pójdzie pojawi¹ siê m.in. ulice -

Lucyny Messal, Poli Negri, Ma-

riana Hemara, Hanki Ordonów-

ny, ale i Szafirków, Tataraków,

Dzikiej Kaczki, Wikingów. Byæ

mo¿e bia³o³êcki odcinek ulicy

œw. Wincentego otrzyma nazwê

Ojca Aniceta, kapucyna, który

w okresie miêdzywojennym

wiele zrobi³ dla ubogich i bez-

domnych na Annopolu.

Burmistrz Tadeusz Semet-

kowski odpowiada³ na bardzo

liczne interpelacje Anny WoŸ-

niakowskiej (PO). Dzielnica nie

XVI sesja Bia³o³êki

Betlejemskie

œwiat³o pokoju
Jak co roku ostatnia przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia

sesja zape³ni³a salê m³odzie¿¹ z bia³o³êckich szkó³. Harcerze

przekazali betlejemskie œwiat³o w³odarzom dzielnicy, ci prze-

kazali je uczniom, uczniowie zanios¹ je do swoich szkó³ i

swoich domów. To bardzo piêkny obyczaj. Betlejemskie œwia-

t³o przyda³oby siê przez ca³y rok - tak zgodnej i spokojnej

sesji nie by³o ju¿ dawno.

ma umowy ze STOEN na

wspóln¹ realizacjê oœwietlenia.

Oœwietlenie ulicy Œwiatowida

przy Championie jest w gestii

ZDM, nie ma przepisów regu-

luj¹cych d³ugoœæ dróg dojazdo-

wych, jeœli chodzi o szerokoœæ

jest to 12 metrów, dopuszcza

siê wê¿sze w sytuacji, gdy wa-

runki do tego zmuszaj¹, w³adze

dzielnicy nie zleca³y wysypywa-

nia gruzu na drogi - ten sposób

utwardzania stosuj¹ sami

mieszkañcy - nie zabrania tego

prawo, jeœli gruz nie jest zanie-

czyszczony, np. toksyczny, s³u-

py pod oœwietlenie przy ulicy

Szamocin nie by³y realizowane

przez dzielnicê. Lidia Polit

(SLD) bardzo s³usznie wniosko-

wa³a o wyst¹pienie do prezy-

denta Kaczyñskiego by zobo-

wi¹za³ on Biuro Naczelnego

Architekta do przesy³ania infor-

macji o planowanych inwesty-

cjach w dzielnicach. - Nie mo-

¿emy byæ zaskakiwani odgórny-

mi decyzjami o planach zabu-

dowy. Anna WoŸniakowska do-

da³a, ¿e zbywanie i gospodar-

ka nieruchomoœciami odbywa-

j¹ siê bez udzia³u rad dzielnic.

Krzysztof Bucholski przypo-

mnia³, ¿e najprawdopodobniej

na najbli¿szej sesji Warszawy

dojdzie do rozwi¹zania spó³ki

Królewski Port ¯erañ - To przy-

kre, ¿e tak szybko umiera pro-

jekt, który rodzi³ siê tutaj, w Bia-

³o³êce.

¯yczeniami od wszystkich dla

wszystkich skoñczy³a siê przed-

œwi¹teczna sesja.            (egu)

18 grudnia z w³adzami

Dzielnicy Targówek spotkali

siê radni, pracownicy urzê-

du, przedstawiciele rad osie-

dli, stra¿y po¿arnej, stra¿y

miejskiej, policji oraz harce-

rze Hufca ZHP Praga Pó³noc.

Do sali konferencyjnej ratu-

sza, udekorowanej szopkami

wykonanymi przez uczniów

szkó³ z Targówka, goœci za-

prosili wspólnie: przewodni-

cz¹cy rady dzielnicy Maciej

Œwiderski i burmistrz Romu-

ald Gronkiewicz.

O celu spotkania bur -

mistrz powiedzia³, ze to jed-

na z niewielu okazji, gdy pra-

cownicy mog¹ byæ razem w

ciep³ej, przyjaznej atmosfe-

rze, zintegrowaæ siê. Atmos-

fera ¿yczliwoœci miêdzy

urzêdnikami zmienia siê w

¿yczliwoœæ dla mieszkañców,

przychodz¹cych do ratusza

za³atwiaæ swe sprawy. Bur-

mistrz przyzna³, ¿e obejmu-

j¹c stanowisko na Targówku

by³ pe³en obaw. Po roku do-

œwiadczeñ patrzy z optymi-

zmem,  bo przekona³ siê, ¿e

urzêdnicy s¹ kompetentni i

rzeczowi. Wszystkim obec-

nym na sali ¿yczy³ b³ogos³a-

wieñstw Bo¿ych i mi³oœci bli-

skich.

Maciej Œwiderski od daw-

na wyra¿a³ opiniê, ¿e urzêd-

nicy Targówka s¹ najlepszy-

mi fachowcami w Warszawie.

Rok pracy potwierdzi³ to: dali

Urzêdnicy jak rodzina
sobie radê, mimo ba³aganu

wynikaj¹cego ze zmiany

ustroju stolicy. Przewodni-

cz¹cy rady ¿yczy³ im nadal

refleksji, spokoju ducha i

du¿o prezentów, na które

wszyscy zas³u¿yli.

Do rodzinnej tradycji œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia nawi¹za³

proboszcz parafii Matki Bo-

¿ej Ró¿añcowej na Bródnie:

„Powinniœmy tworzyæ rodzi-

nê; dawaæ dobro, by zasypy-

waæ przeszkody, które siê

tworz¹” Przypomnia³, ¿e

urzêdnicy wykonuj¹ pracê

s³u¿ebn¹ na rzecz mieszkañ-

ców. ¯yczy³, by wiêcej by³o

dobra, pokoju, mi³oœci, a

œwiêta Bo¿ego Narodzenia -

spokojne i radosne.

Gospodarze i goœcie sk³a-

dali sobie ¿yczenia, dziel¹c

siê poœwiêconym op³atkiem i

spo¿ywaj¹c potrawy, zapo-

wiadaj¹ce wigilijn¹ wiecze-

rzê. Do tradycji œpiewania

kolêd w wigilijny wieczór

nawi¹za³, z w³asnej inicjaty-

wy radny Witold Harasim.

K.

Burmistrzowi

MACIEJOWI DANKO

szczere wyrazy wspó³czucia z powodu

œmierci

MATKI
sk³adaj¹ pracownicy

Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkó³ Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

XV sesja Rady Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc rozpoczê³a i zakoñ-

czy³a siê œwi¹tecznymi akcen-

tami.

Na pocz¹tku harcerze z pra-

skiego hufca wrêczyli gospoda-

rzom dzielnicy betlejemskie

œwiate³ko pokoju.

PóŸniej zaczê³o siê jak za-

wsze. Zarz¹d dzielnicy zapro-

ponowa³ zmiany w porz¹dku

obrad, polegaj¹ce na wprowa-

dzeniu do porz¹dku uchwa³y

umo¿liwiaj¹cej wyp³acenie pra-

cownikom pó³nocnopraskich

placówek oœwiatowych tzw. kar-

piowego, czyli nagród na œwiê-

ta. Wysz³o po nieca³e 450 z³ na

etat, podczas gdy urzêdnicy

otrzymali po 2.500 z³ na etat, a

cz³onkowie zarz¹du dzielnicy

po 7.000 z³.

Wycofano z porz¹dku obrad

projekt uchwa³y, dotycz¹cy za-

kazu sprzeda¿y lokali u¿ytko-

wych na terenie dzielnicy.

Wprowadzono uchwa³ê doty-

cz¹c¹ uznania za obiekt zabyt-

kowy budynku przy Brzeskiej

24, o który boje w czasie Po-

wstania Warszawskiego toczy-

³y oddzia³y AK.

Wszystkie nowe projekty

uchwa³ proponowane przez za-

rz¹d wesz³y do porz¹dku obrad.

Jak zwykle, odrzucono wnioski

opozycji, która ponownie pod-

jê³a temat rezygnacji radnego

Johne z funkcji przewodnicz¹-

cego komisji inwestycji i ³adu

przestrzennego oraz uchwa³y w

sprawie sposobu zadawania

zapytañ przez radnych w trak-

cie sesji, która nak³ada kaga-

niec na swobodê wypowiadania

siê radnych w sprawach istot-

nych dla dzielnicy.

Sta³ym elementem obrad

rady sta³y siê korekty bud¿etu

na ten i przysz³y rok. Tym ra-

zem przeg³osowano wprowa-

dzenie do wydatków na rok

przysz³y kwoty 500.000 z³ na

dokoñczenie hali sportowej w

SP 30 przy ulicy Kawêczyñskiej,

która powinna byæ ju¿ oddana

do u¿ytku w maju tego roku.

W trakcie sesji przyjêto pakiet

uchwa³ dotycz¹cych przywró-

cenia uprawnieñ dla œrodowisk

kombatanckich. Sta³ym ele-

mentem sesji staj¹ siê wnioski

radnego Lisieckiego o zamkniê-

cie dyskusji, które uniemo¿liwia-

j¹ wypowiedzi radnych opozy-

cji. Metoda brutalna, lecz sku-

teczna.

Rozpatrzono tak¿e wnioski

komisji rewizyjnej w sprawie wy-

konania remontu kamienicy

przy Z¹bkowskiej 13, które rad-

ny Jakubowski okreœli³ jako ste-

rowane.

Po zakoñczeniu obrad za-

rz¹d zaprosi³ radnych na op³a-

tek.                                    dCH

poczu³ siê wielkim w³adc¹, który nie musi liczyæ siê z ma³¹ pras¹.

Po opublikowaniu felietonu na ten temat wymierzy³ PiSmakom

“sprawiedliwoœæ”: nie dysponuj¹c si³¹ argumentów, u¿y³ argumentu

si³y. Kaza³ usun¹æ gazety lokalne z siedziby urzêdu, gdzie by³y

dostêpne dla mieszkañców. Ten sposób rozwi¹zywania konfliktu,

jako ¿ywo, przypomina metody z przesz³oœci, ostro potêpiane

przez PiS. Pozostaje nam wierzyæ, ¿e prze³o¿eni Pana B. zwróc¹

mu na to uwagê. On sam zaœ przy wigilijnym stole dokona ra-

chunku sumienia, odrzuci grzech pychy, nabierze pokory i poczu-

je (a mo¿e nawet polubi) swoj¹ funkcjê s³u¿ebn¹ wobec lokalnej

spo³ecznoœci. To jest jego szansa i gwarancja œwi¹t, zgodnych z

przes³aniem Bo¿ego Narodzenia.                                 Redakcja

Jubileuszowa i œwi¹teczna

¯yczenia od PiSmaków
dokoñczenie ze str. 1
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T-PLAND
TOMASZ ABRAMCZYK

✔  Plandeki

✔  Stela¿e samochodowe

✔  Namioty

✔  Bannery
P³ochociñska 29

wyrób

naprawa

reklama

e-mail: t-pland1@wp.pl

www.t-pland.w.pl

tel./fax 811-60-83

            0602-307-058

Zbieramy baterie
Przypominamy, ¿e nasza redakcja w³¹czy³a siê do organizo-

wanej przez AG-Complex z ul. Marywilskiej akcji zbierania zu¿y-

tych baterii. Zamiast wyrzuciæ do œmieci, przynieœ do redakcji -

stoi  tu specjalny pojemnik.

Ka¿dy z nas mo¿e mieæ swój udzia³ w  dbaniu  o œrodowisko!

Lecznica Demeter zaprasza wszystkie dzieci do konkursu plastycznego pt. Lubiê swojego dentystê.

Prace mo¿na wykonaæ w dowolnej technice, musz¹ byæ jednak podpisane przez rodziców, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na ujawnie-

nie danych dziecka. Prace nie bêd¹ zwracane, a naj³adniejsze mog¹ byæ wystawione w Lecznicy.

Sk³adanie prac do 24 grudnia w Lecznicach przy ul. Targowej 2 i ul. Bia³ostockiej 7.

Zakoñczenie konkursu 30 grudnia - nagrody - to dba³oœæ o zdrowe zêby. Realizacja w najbli¿szych miesi¹cach.

Jeszcze tylko 2 dni

Niezmiernie  cieszymy siê, ¿e ju¿ drugi z

naszych dzienikarzy wyda³ ksi¹¿kê o Pradze.

Po ksi¹¿ce „Moja Praga” Paw³a Elszteina

przyszed³ czas na ksi¹¿kê z serii Ulice Moje-

go Miasta „Ulice Nowej Pragi” - Micha³a

Pilicha.

Micha³ pisze teksty do naszej gazety od

1998 roku. Ju¿ wtedy by³ zwyciêzc¹ konkur-

su „Warszawa moje miasto”. W³aœnie wiedza

i precyzja w gromadzeniu materia³ów, spra-

wi³a, ¿e sta³ siê wspó³twórc¹ wydanego „Atla-

su dawnej architektury ulic i placów Warsza-

wy”.

 We wstêpie do ksi¹¿ki Jaros³aw Zieliñski

pisze: ... zgromadzenie pokaŸnego materia-

³u ilustracyjnego jest swego rodzaju wyczy-

nem, w sytuacji rozpowszechnionego mnie-

mania o niemal zupe³nym braku archiwalnej

ikonografii prawobrze¿nej Warszawy. Ca³oœæ

stanowi niew¹tpliwie dzie³o niemal wyczer-

puj¹ce i pionierskie...

Ksi¹¿ka, której ok³adkê  publikujemy mo¿e

mieæ rangê historycznej pracy naukowej - my

chcemy dodaæ i podkreœliæ, ¿e Micha³ nie jest

sêdziwym historykiem, lecz m³odym,  œwie-

¿o upieczonym magistrem  prawa.

Ksi¹¿ka od 5 stycznia bêdzie do kupie-

nia w naszej redakcji.

Gratulujemy

sklep

zielarsko-medyczny

ul. Z¹bkowska 18

róg Brzeskiej

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

tel. 670 03 09

PASSIFLORA

����� zio³a sypkie i fix

����� herbaty, przyprawy

����� preparaty odchudzaj¹ce

����� zio³a na przeziêbienie

����� kosmetyki

����� zestawy œwi¹teczne i upominkowe

UWAGA!

 z og³oszeniem

RABAT 5%

W ostatnim numerze gazety w artykule z cyklu ulice Pragi

„Wileñska” nie daliœmy jednego zdjêcia. Czujni Czytelnicy

natychmiast zwrócili na to uwagê. Przepraszamy - b³¹d  na-

prawiamy w internecie.
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FORCE Sp. z o.o.

ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI

MIESZKALNYMI

ul. Targowa 49/51 m 47

zaprasza do wspó³pracy

wspólnoty mieszkaniowe

W³odzimierz Paradowski

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

Wies³aw Cieœlicki

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

e-mail: forcespzoo@op.pl

XERO
ul. Okrzei 23

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

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

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

�

�

�

�

Kluczowym okresem w dzie-

jach Pragi by³ bez w¹tpienia

prze³om XVIII i XIX stulecia.

Wtedy to w wyniku tzw. rzezi

Pragi 4 listopada 1794 roku

wymordowana zosta³a przez

szturmuj¹ce wojska rosyjskie

znaczna czêœæ tutejszych

mieszkañców, a na skutek pod-

jêcia decyzji o budowie na pra-

wym brzegu Wis³y twierdzy na-

poleoñskiej (lata 1807-11) roze-

brano w zasadzie ca³¹ dotych-

czasow¹ zabudowê. W wyniku

tych kataklizmów przesta³a ist-

nieæ dotychczasowa lokalna

praska spo³ecznoœæ ze swoimi

zwyczajami i tradycjami, znik-

nê³y z powierzchni ziemi oka-

za³e dwory magnackie i szla-

checkie, ratusz, koœcio³y i klasz-

tory bernardynów, sióstr bernar-

dynek, czy parafialny koœció³

Œw. Stanis³awa. Zatarciu uleg³a

nawet wiêkszoœæ istniej¹cych

dot¹d ulic. Przez pó³ wieku Pra-

ga pozostawa³a pogr¹¿ona w

uœpieniu, a¿ do czasu gdy zwia-

stunami jej odrodzenia w no-

wym kszta³cie sta³o siê w latach

60. XIX wieku oddanie dwóch

dworców kolejowych, Peters-

burskiego i Terespolskiego,

oraz sta³ego mostu przez rze-

kê, zwanego od nazwiska kon-

struktora mostem Kierbedzia.

Ju¿ nied³ugo Œwiêta Bo¿ego

Narodzenia, a przed nimi jesz-

cze ostatnie dni adwentu, czyli

okresu liturgicznego maj¹cego

nas przygotowaæ na narodzenie

Dzieci¹tka Jezus. W³aœnie z

adwentem, czasem oczekiwa-

nia i refleksji, zwi¹zana by³a

przed ponad dwoma stuleciami

tradycja pielgrzymowania do

praskiego sanktuarium Matki

Boskiej Loretañskiej, usytuowa-

nego przy Koœciele Bernardy-

nów na ul. Ratuszowej. Do dziœ

zachowa³a siê tu jedyna pami¹t-

ka jeszcze sprzed zag³ady

dzielnicy z prze³omu XVIII i XIX

wieku – dawna kaplica loretañ-

ska, dziœ koœció³ Matki Boskiej

Loretañskiej.

To, co mo¿emy ogl¹daæ dzi-

siaj, jest tylko dawn¹ kaplic¹,

która od po³udnia przylega³a do

barokowego koœcio³a i klaszto-

ru bernardynów, rozebranego w

1811 roku. Kamieñ wêgielny

pod budowê œwi¹tyni wmurowa-

no uroczyœcie 4 paŸdziernika

1617 roku w obecnoœci same-

go króla Zygmunta III Wazy.

Budowa finansowana by³a ze

œrodków Zofii z £ubieñskich

Kryskiej, wdowy po kanclerzu

wielkim koronnym Feliksie, a

barokowa œwi¹tynia powsta³a w

latach 1628-38. Jej dwuwie¿o-

wa fasada zwrócona by³a w

stronê Wis³y, a murowany

klasztor bernardynów znajdo-

wa³ siê po pó³nocnej stronie ko-

œcio³a.

W latach 1640-44 powsta³a

po po³udniowej stronie œwi¹ty-

ni kaplica loretañska, wzniesio-

na przy wydatnym wsparciu

króla W³adys³awa IV i królowej

Cecylii Renaty. Projektantem

kaplicy by³ królewski architekt

Konstanty Tencalla, a nad ca-

³oœci¹ prac czuwa³ gwardian

praskiego klasztoru ojciec Win-

centy Morawski. Wewn¹trz ka-

plicy znajduje siê tzw. domek

loretañski. Jest on kopi¹ domu

Matki Boskiej, który wedle le-

gendy zosta³ w cudowny spo-

sób przeniesiony przez anio³y

z Ziemi Œwiêtej do w³oskiego

Loretto w 1291 roku.. Sam do-

mek otoczony kru¿gankami

znajduje siê poœrodku kaplicy,

która od po³udnia otrzyma³a

dwie okr¹g³e baszty. Dom Marii

ma piêknie dekorowane elewa-

cje, na które sk³adaj¹ siê te¿

barokowe w stylu malowid³a.

Wewn¹trz domku znajduje siê

niewielka salka, w której

umieszczono cedrow¹ figurê

Matki Boskiej Loretañskiej,

sprowadzon¹ z inicjatywy króla

z W³och. Loretañska Madonna

przez ponad pó³tora wieku od-

biera³a czeœæ od licznych piel-

grzymów. O jej znaczeniu

œwiadczy choæby to, ¿e wizeru-

nek kaplicy podtrzymywanej

przez anio³y umieszczony zo-

sta³ na herbie miasta Pragi w

1648 r.

Popularne by³y te¿ pielgrzym-

ki do domu Marii na Pradze.

Zw³aszcza w adwencie co so-

bota przybywali t³umnie piel-

grzymi z Warszawy i okolic, aby

na klêczkach, w modlitewnej

adoracji, okr¹¿aæ domek Matki

Boskiej wzd³u¿ otaczaj¹cych go

kru¿ganków. Do historii prze-

sz³y te¿ pielgrzymki odbywaj¹-

ce siê w okresie adwentu po-

przez zamarzniêt¹ Wis³ê, które

prowadzili ojcowie pijarzy oraz

ojcowie jezuici ze swymi stu-

dentami. Dochodzi³o tu do ry-

walizacji obu zakonów, a co za

tym idzie, tak¿e rywalizacji pro-

cesji. Ka¿da chcia³a wypaœæ

okazalej, a oliwy do ognia dole-

wa³ jeszcze fakt, i¿ obie proce-

sje odbywa³y siê jednoczeœnie

w soboty. Szczególnie okazale

obie procesji prezentowa³y siê

w okresie adwentowym oraz

Bo¿ego Narodzenia, gdy ich

uczestnicy pod¹¿ali do praskie-

go sanktuarium z muzyk¹, z

chor¹gwiami i przy blasku œwiec

poprzez skut¹ lodem Wis³ê. Jak

Adwentowe tradycje

na Pradze w XVIII wieku
wspomina ówczesny uczestnik

tych procesji, pamiêtnikarz i hi-

storyk ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz,

dochodzi³o nie raz do gorsz¹-

cych scen, a nawet krwawych

bijatyk, gdy procesje wesz³y

sobie w paradê. To musia³ byæ

niezapomniany widok – starcie

dwóch procesji poœrodku za-

marzniêtej Wis³y. Ostatecznie

strzeg¹cy porz¹dku w mieœcie

marsza³ek Franciszek Bieliñski

wyda³ zarz¹dzenie nakazuj¹ce,

aby procesje pijarów i jezuitów

odbywa³y na przemian w co

drug¹ sobotê.

Kres istnienia koœcio³a i

klasztoru bernardynów po³o¿y-

³a decyzja budowy twierdzy na

Pradze w okresie napoleoñ-

skim. Zosta³y one rozebrane w

1811 roku i tylko stanowcza

postawa mieszkañców Pragi

zapobieg³a rozbiórce kaplicy

loretañskiej. Sam¹ figurê MB

Loretañskiej bernardyni prze-

nieœli do swojej œwi¹tyni Œw.

Anny przy Krakowskim Przed-

mieœciu, gdzie umieszczona

zosta³a w specjalnie wybudo-

wanej dla niej kaplicy. Do dom-

ku loretañskiego sprowadzona

zosta³a gotycka, XV-wieczna fi-

gura Matki Boskiej Kamionkow-

skiej, pochodz¹ca z rozebrane-

go tak¿e wówczas koœcio³a Œw.

Stanis³awa na Skaryszewie.

RzeŸba ta znajduje siê tu do

chwili obecnej. Stare tradycje

pielgrzymowania na Pragê,

zw³aszcza w adwentowym cza-

sie, dawno uleg³y zapomnieniu.

Micha³ Pilich

O tym, ¿e wieczerza wigilij-

na jest postna wiemy nie od

dziœ. Ale dlaczego powinny siê

na niej znaleŸæ akurat grzyby

czy brunatny prawie kompot z

suszonych œliwek? Otó¿ staro-

polska tradycja mówi o tym, ¿e

na stole w wigiliê musza siê po-

jawiæ wszystkie p³ody z sadu,

lasu, pola i wody. Gdyby cze-

goœ zabrak³o, zbiory w przy-

sz³ym roku by³yby znacznie

gorsze. Dlatego równie¿ nale-

¿y spróbowaæ ka¿dej potrawy,

bo je¿eli któr¹kolwiek odtr¹ci-

my z niesmakiem - nie obrodzi

ona w nastêpne lato.

 Zatem wieczerza powinna

siê sk³adaæ z leœnych grzybów

i orzechów, uprawianych na

polu warzyw, kasz, zbó¿ czy

roœlin oleistych oraz ryb z³apa-

nych w stawach. Te ostatnie

zw³aszcza w staropolskich

dworach serwowano bardzo

wytwornie. Formowano je w

wymyœlne kszta³ty b¹dŸ ozda-

biano kolorowymi sosami. ¯ó-

³tym z szafranu, bia³ym z chrza-

nu lub czerwonym z wiœni.

Nabia³ nie by³ traktowany

jako danie postne. Potrawy na

okrasê polewano olejem lnia-

nym lub konopnym. Owe t³usz-

cze jednak, wed³ug osiemna-

stowiecznych przes¹dów, po-

wodowa³y... powstawanie ko-

³tuna. W zwi¹zku z tym zwró-

cono siê wówczas do papie¿a,

by pozwoli³ na jedzenie nabia-

³u w czasie postu. Papie¿ wy-

razi³ zgodê, ale tradycja by³a sil-

niejsza - zwyczajowo do tej

pory 24 grudnia nie stawiamy

na stole jajek ani mas³a.

Pomyœlmy, ¿e sporo musia-

³y nabiedziæ siê gospodynie w

biedniejszych domach, ¿eby z

takiego zestawu przygotowaæ

uroczyste jedzenie. Zazwyczaj

podawa³y barszcz lub zupê

Wigilijne smaki
grzybow¹, kaszê jaglan¹ z su-

szonymi œliwkami, fasolê, gêsty

kisiel z ¿uru i m¹ki owsianej

oraz postny bigos. Na deser

by³y jab³ka, orzechy i piernik.

Ciasto to pocz¹tkowo zwane

miodownikiem wyrabiano przez

wiele dni. Po upieczeniu by³o

zatem niezwykle twarde. Mu-

sia³o „le¿akowaæ” kilka tygodni,

by staæ siê oczekiwanym dese-

rem.

Oczywiœcie regionalne kuch-

nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹. I

tak na Pomorzu oprócz oczy-

wiœcie ca³ego zestawu  ryb ja-

dano kluski z makiem, kapustê

z grzybami i zupê z piwa. W

Wielkopolsce by³y kluski z mio-

dem, polewka z maku z jag³a-

mi, grzyby sma¿one na rzepa-

kowym lub lnianym oleju i

gruszki. W górach nie mog³o

zabrakn¹æ bobu oraz ko³aczy

z razowej m¹ki i kapusty z kar-

toflami. W okolicach Rabki na-

tomiast serwowano zupê gro-

chow¹ z chlebem i kompot œliw-

kowy z kluskami.

Na Mazowszu jadano ziem-

niaki z makiem, pra¿ony groch

i ciekawostka - tak¿e gruszki.

Z gotowaniem zupy grzybowej

wi¹za³ siê interesuj¹cy prze-

s¹d. Nie mog³a ona wykipieæ;

w przeciwnym razie na rozwie-

szone wiosn¹ i latem pranie

stale pada³by deszcz. W po³u-

dniowo-wschodniej Polsce na

wigiliê podawano go³¹bki, ale

oczywiœcie bez miêsa tylko z

kasz¹ jaglan¹, gryczan¹ b¹dŸ

jêczmienn¹. W zamo¿nych do-

mach posilano siê tak¿e zapo-

mnian¹ dziœ zup¹ migda³ow¹.

Sk³ada³a siê ona z mielonych

migda³ów, mleka, cukru, cyna-

monu i rodzynek.

                      Ludmi³a Milc

rok 1811 - na zdjêciu u góry widok koœcio³a i klasztoru OO Bernardynów na Pradze

podczas rozbiórki  - poni¿ej wnêtrze kaplicy Loretañskiej

DORADZTWO PODATKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„BIUSEK”

Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ

doradca podatkowy

Pe³ny zakres us³ug.

ZUS (elektronicznie), kadry.

Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.

Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.

03-480 Warszawa

 ul. Burdziñskiego 9 m 18

tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

ZAK£AD

 TRANSPORTU

SAMOCHODOWEGO

 w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9

zaprasza do

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godzinach

pon.-pt. 6-19.  Naprawiamy samochody osobowe, dostaw-

cze, ciê¿arowe ró¿nych marek.

Telefon do Biura Obs³ugi Klienta 619-40-18

SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy

Stacji Obs³ugi Samochodów.

STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,

niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr 3 grosze taniej).

Oferujemy: ON, U 95, PB 95

STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.-pt.

7-20, sobota 8-14.  Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne sa-

mochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹

gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61

Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem d³u-

go i krótko terminowy samochodów dostawczych i ciê¿aro-

wych z kierowc¹ lub bez kierowcy. Telefon 619-34-19

Zapraszamy Szanownych Pañstwa

do korzystania z naszych us³ug.

�

�

�

�

�
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Wszystkim drogim Mieszkañcom

prawobrze¿nej Warszawy, a wœród nich tak¿e

Wspó³wyznawcom,

serdeczne, najszczersze ¿yczenia pokoju

 i radoœci w czasie Œwi¹t Narodzenia Pañskiego

oraz zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci,

a nade wszystko b³ogos³awieñstwa bo¿ego

w Nowym 2004 Roku

¿yczy

Ks. dr  W³odzimierz Nast

Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Œwiêtej Trójcy

Wszystkim PWszystkim PWszystkim PWszystkim PWszystkim Parararararafianomafianomafianomafianomafianom

i Sympatykomi Sympatykomi Sympatykomi Sympatykomi Sympatykom

parparparparparafii Pafii Pafii Pafii Pafii Polskiego Narodowegoolskiego Narodowegoolskiego Narodowegoolskiego Narodowegoolskiego Narodowego

Koœcio³a KatolickiegoKoœcio³a KatolickiegoKoœcio³a KatolickiegoKoœcio³a KatolickiegoKoœcio³a Katolickiego

ppppp.w.w.w.w.w. D. D. D. D. Dobrobrobrobrobrego Pego Pego Pego Pego Pasterzaasterzaasterzaasterzaasterza

z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzeniaz okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzeniaz okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzeniaz okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzeniaz okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku 2004i Nowego Roku 2004i Nowego Roku 2004i Nowego Roku 2004i Nowego Roku 2004

sk³adamsk³adamsk³adamsk³adamsk³adam

gorgorgorgorgor¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci¹ce ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci

orororororaz bo¿ego b³ogos³awieñstwaaz bo¿ego b³ogos³awieñstwaaz bo¿ego b³ogos³awieñstwaaz bo¿ego b³ogos³awieñstwaaz bo¿ego b³ogos³awieñstwa

ksksksksks. T. T. T. T. Tomasz Rybkaomasz Rybkaomasz Rybkaomasz Rybkaomasz Rybka

Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê wzajemnie

Drodzy Klienci

 ju¿ 445 lat Poczta Polska

ma zaszczyt s³u¿yæ ludziom

To dziêki naszym Klientom

czujemy siê potrzebni

i mamy ambicje byæ coraz lepsi.

Dziêkuj¹c Pañstwu za zaufanie

¿yczymy

zdrowych i pogodnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

wielu szczêœliwych chwil,

optymizmu i samych sukcesów

w nadchodz¹cym

Nowym Roku 2004

Dyrekcja i Pracownicy

Rejonowego Urzêdu Poczty

Warszawa Praga

Zdrowych i pogodnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz szczêœliwego

Nowego Roku

wszystkim

mieszkañcom Mazowsza

¿yczy

Leszek Mizieliñski

Wojewoda Mazowiecki

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i

Nadchodz¹cego Nowego Roku

zdrowia, pogody  ducha

i codziennej ¿yczliwoœci

Mieszkañcom Warszawy

¿yczy

Marek Borowski

Marsza³ek Sejmu RP pose³  m.st. Warszawy

Nadchodz¹ cudowne dni,

gdy radoœæ promieniuje z domowego ogniska.

W tych œwi¹tecznych Bo¿onarodzeniowych

chwilach zadumy i refleksji,

gdy za oknem wiatr hula,

p³yn¹ce z serca

¿yczenia zdrowia, nadziei, sukcesów,

spe³nienia marzeñ w Nowym 2004 Roku

 sk³ada Mieszkañcom

 Bia³o³êcka Platforma Obywatelska

...W nêdznej szopie urodzony

¿³ób Mu za kolebkê dano!

Có¿ jest, czym by³ otoczony?

Byd³o, pasterze i siano

Ubodzy, was to spotka³o

witaæ Go przed bogaczami!

Niech przes³anie tej kolêdyNiech przes³anie tej kolêdyNiech przes³anie tej kolêdyNiech przes³anie tej kolêdyNiech przes³anie tej kolêdy

bêdzie Ÿród³em si³y i rbêdzie Ÿród³em si³y i rbêdzie Ÿród³em si³y i rbêdzie Ÿród³em si³y i rbêdzie Ÿród³em si³y i radoœciadoœciadoœciadoœciadoœci

nie tylko w  dniach œwi¹tecznych spêdzonych w gronie rodzinnymnie tylko w  dniach œwi¹tecznych spêdzonych w gronie rodzinnymnie tylko w  dniach œwi¹tecznych spêdzonych w gronie rodzinnymnie tylko w  dniach œwi¹tecznych spêdzonych w gronie rodzinnymnie tylko w  dniach œwi¹tecznych spêdzonych w gronie rodzinnym

ale równie¿ w  dni powszednie.ale równie¿ w  dni powszednie.ale równie¿ w  dni powszednie.ale równie¿ w  dni powszednie.ale równie¿ w  dni powszednie.

¯yczymy naszym¯yczymy naszym¯yczymy naszym¯yczymy naszym¯yczymy naszym

Czytelnikom, Og³oszeniodawcom, SympatykomCzytelnikom, Og³oszeniodawcom, SympatykomCzytelnikom, Og³oszeniodawcom, SympatykomCzytelnikom, Og³oszeniodawcom, SympatykomCzytelnikom, Og³oszeniodawcom, Sympatykom

 by wszystkie te ¿yczenia przekazane na naszych ³amach by wszystkie te ¿yczenia przekazane na naszych ³amach by wszystkie te ¿yczenia przekazane na naszych ³amach by wszystkie te ¿yczenia przekazane na naszych ³amach by wszystkie te ¿yczenia przekazane na naszych ³amach
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku

wszystkim mieszkañcom

Pragi, Targówka i Bia³o³êki

serdeczne ¿yczenia zdrowia,

oraz wszelkiej pomyœlnoœci

w imieniu

Zarz¹du Rejonowego

Polskiego Czerwonego Krzy¿a Warszawa Praga

sk³ada

Jan Kisiel - prezes
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radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Lepszego Roku Nowego

¿yczy

+ Kazimierz Romaniuk

pierwszy biskup warszawsko-praski
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orororororaz  wszelkiej  pomyœlnoœciaz  wszelkiej  pomyœlnoœciaz  wszelkiej  pomyœlnoœciaz  wszelkiej  pomyœlnoœciaz  wszelkiej  pomyœlnoœci

w  Nowym  2004 Rokuw  Nowym  2004 Rokuw  Nowym  2004 Rokuw  Nowym  2004 Rokuw  Nowym  2004 Roku

wszystkim  mieszkañcom Twszystkim  mieszkañcom Twszystkim  mieszkañcom Twszystkim  mieszkañcom Twszystkim  mieszkañcom Tararararargówkagówkagówkagówkagówka

¿ycz¹¿ycz¹¿ycz¹¿ycz¹¿ycz¹

Przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Targówek

Maciej ŒwiderskiMaciej ŒwiderskiMaciej ŒwiderskiMaciej ŒwiderskiMaciej Œwiderski

wraz z Rad¹

Burmistrz Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

Romuald GronkiewiczRomuald GronkiewiczRomuald GronkiewiczRomuald GronkiewiczRomuald Gronkiewicz

wraz z Zarz¹dem

�
mi³owali, tak jak ja was umi³owa³em (Ewangelia œw. Jana 13, 34)

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku

¿yczê wszystkim Mieszkañcom Warszawy

spokojnych, rodzinnych i zdrowych dni œwi¹tecznych.

¯yczê równie¿, by Rok 2004 by³ okresem sukcesu i pomyœlnoœci

zarówno dla warszawiaków, ich krewnych i bliskich,

jak i dla samej Stolicy.

Wierzê, ¿e nadchodz¹cy rok bêdzie dla Miasta

rokiem rozwoju, a jego Mieszkañcom

przyniesie poczucie

wiêkszego bezpieczeñstwa i komfortu.

Lech Kaczyñski

Prezydent m.st. Warszawy

Wiele radoœci,

szczêœcia i pokoju

na nadchodz¹ce

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

 oraz na Nowy Rok 2004

mieszkañcom Dzielnicy

Bia³o³êka

¿ycz¹

Rada i Zarz¹d

Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Zarz¹d

Dzielnicy Pragi Pó³noc

nie mia³ ochoty  z³o¿yæ ¿yczeñ

na naszych ³amach,

wiêc my

Burmistrzowi  Pragi Pó³noc

i Jego Zastêpcom

¿yczymy zdrowia,

a w Nowym 2004 Roku

podejmowania m¹drych decyzji

i pokory na zajmowanych

stanowiskach

Redakcja NGP

�

Z okazjiZ okazjiZ okazjiZ okazjiZ okazji

Œwi¹t Bo¿ego NarodzeniaŒwi¹t Bo¿ego NarodzeniaŒwi¹t Bo¿ego NarodzeniaŒwi¹t Bo¿ego NarodzeniaŒwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowi Nowi Nowi Nowi Nowego 2004 Rokuego 2004 Rokuego 2004 Rokuego 2004 Rokuego 2004 Roku

mieszkañcom Pragimieszkañcom Pragimieszkañcom Pragimieszkañcom Pragimieszkañcom Pragi

wiele zdrowiawiele zdrowiawiele zdrowiawiele zdrowiawiele zdrowia

i pomyœlnoœcii pomyœlnoœcii pomyœlnoœcii pomyœlnoœcii pomyœlnoœci

¿yczy¿yczy¿yczy¿yczy¿yczy

Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³nocRada Dzielnicowa SLD Praga Pó³nocRada Dzielnicowa SLD Praga Pó³nocRada Dzielnicowa SLD Praga Pó³nocRada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc
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Rodziny prze¿ywaj¹ niepoko-

je, specjaliœci maj¹ w¹tpliwoœci,

media szukaj¹ sensacji, spo³e-

czeñstwo reaguje negacj¹, a

sami zainteresowani - milcze-

niem. O takich reakcjach wobec

problemów ¿ycia intymnego

osób niepe³nosprawnych inte-

lektualnie mówiono w wyst¹pie-

niach na seminarium „Prawo do

szczêœcia, czyli jak ograniczyæ

dyskryminacjê osób niepe³no-

sprawnych intelektualnie w sfe-

rze ¿ycia intymnego”, zorgani-

zowanym 15 grudnia przez Sto-

warzyszenie „Otwarte Drzwi”

wraz z Pañstwowym Fundu-

szem Rehabilitacji Osób Niepe-

³nosprawnych. Udzia³ wziêli

specjaliœci zajmuj¹cy siê eduka-

cj¹ i rehabilitacj¹ osób niepe³no-

sprawnych. Autorzy referatów

nie stronili od trudnych, bardzo

rzadko poruszanych tematów,

takich jak wychowanie seksual-

ne dzieci, seksualnoœæ kobiet

upoœledzonych umys³owo, sek-

sualnoœæ osób z zespo³em Do-

wna.

Przepisy prawa miêdzynaro-

dowego i polskiego gwarantuj¹

osobom niepe³nosprawnym

prawo do niezale¿nego, samo-

dzielnego i aktywnego ¿ycia,

bez dyskryminacji. Daj¹ im na-

rzêdzia do ochrony swoich praw

i wolnoœci - przypomnieli: Grze-

gorz Jaroszczyk z „Otwartych

Drzwi” i dr Hanna Machiñska z

Biura Informacji Rady Europy.

Zaprezentowane na semina-

rium wyniki badañ pokaza³y, jak

wiele jest do zrobienia, by te

zapisy sta³y siê rzeczywisto-

œci¹.

Prof. Zbigniew Izdebski z Uni-

wersytetu Warszawskiego

wskaza³ na 3 obszary tabu w

mówieniu o tych sprawach: sek-

sualnoœæ dzieci i m³odzie¿y

(zw³aszcza - dzieci), seksual-

noœæ osób niepe³nosprawnych

i seksualnoœæ osób starych. Tak

naprawdê nie nauczyliœmy siê

w Polsce rozmawiaæ na trudne

tematy, a takim jest niew¹tpli-

wie seksualnoœæ. Mamy w so-

bie zbyt ma³o otwartoœci, by po-

dejmowaæ tematykê osób nie-

pe³nosprawnych. Musimy iœæ w

kierunku edukacji spo³ecznej,

dotycz¹cej spraw seksualnych

ludzi, w tym tak¿e osób niepe-

³nosprawnych. Mówienie o tym

jest wa¿ne w kontekœcie funk-

cjonowania tych ludzi w rodzi-

nie. Trzeba przygotowaæ rów-

nie¿ rodziców, by chcieli te za-

gadnienia dostrzegaæ i umiejêt-

nie sobie z nimi radziæ. Pro-

gram, skierowany do rodziców

dzieci niepe³nosprawnych zaini-

cjowa³o i zaczê³o realizowaæ 2

lata temu Towarzystwo Rozwo-

ju Rodziny.

W badaniach, prowadzonych

4 lata temu nauczyciele byli bar-

dziej otwarci ni¿ rodzice; 80%

uzna³o problem seksualnoœci

dzieci niepe³nosprawnych za

wa¿ny, ale ma³o znany. Chcieli

uzupe³niæ sw¹ wiedzê, by pra-

wid³owo reagowaæ. 40% rodzi-

ców uzna³o, ¿e nie warto o tym

mówiæ, bo spo³eczeñstwo jest

Ÿle nastawione do kalectwa, a

w katolickich rodzinach licz¹ siê

inne wartoœci ni¿ „zwierzêcy in-

stynkt”. Rodzice zg³aszali po-

trzebê fachowego poradnictwa,

wyk³adów w szko³ach i porad-

niach, fachowego przygotowa-

nia lekarzy i nauczycieli w tej te-

matyce.

Z up³ywem lat nie jest mi ³a-

twiej odpowiadaæ na pytania -

przyzna³a Daria Mejnartowicz,

która bada³a seksualnoœæ osób

z zespo³em Downa w percepcji

rodzin i nauczycieli. 60% cho-

rych zaspokaja potrzeby seksu-

alne przez masturbacjê. Takie

zachowanie syna dla wierz¹cej

matki jest grzechem - co jednak

mo¿e on mieæ „zamiast”? Czy

rodzice lub opiekunowie powin-

ni kierowaæ zachowaniem

dziecka, gdy obserwuj¹ napiê-

cie seksualne, którego nie po-

trafi  ono zaspokoiæ?

Œwiatowa Organizacja Zdro-

wia wprowadzi³a pojêcie „zdro-

wia seksualnego”; u nas seks

kojarzy siê raczej z prokreacj¹

ni¿ zdrowiem - stwierdzi³a dr

Alicja D³ugo³êcka z AWF. Wpro-

wadzenie nazwy „edukacja sek-

sualna” napotyka w Polsce na

trudnoœci. Jest to jedyny przed-

miot, na którego nauczanie zgo-

dê musz¹ wyraziæ rodzice. We

wspó³pracy z rodzicami, zarów-

no dzieci zdrowych, jak niepe-

³nosprawnych, trzeba pokonaæ

lêk i opór, dok³adnie wyjaœniaæ

cele edukacji seksualnej. Po-

trzebne s¹ programy edukacyj-

ne, upowszechnianie telefonów

zaufania, rozwijanie wspó³pra-

cy miêdzynarodowej.

Na doœwiadczeniach z pracy

z osobami niepe³nosprawnymi

intelektualnie  oraz wiedzy o ich

sytuacji spo³ecznej oparty zo-

sta³ projekt „Amor”. Przez rok

m³odzie¿ niepe³nosprawna in-

telektualnie korzysta  z prowa-

dzonych metodami aktywnymi

zajêæ warsztatowych, objêta

jest poradnictwem i edukacj¹ in-

dywidualn¹. Dla rodziców, jako

wa¿nego partnera w procesie

edukacji  i rozwi¹zywania pro-

blemów, s¹ warsztaty edukacyj-

ne, grupy wsparcia oraz indy-

widualne poradnictwo. W dru-

gim etapie przewidziano wspól-

ne spotkania z udzia³em osób

z upoœledzeniem umys³owym

oraz cz³onków ich rodzin.

Umo¿liwiaj¹ one negocjacje do-

tycz¹ce zarówno treœci eduka-

cyjnych, jak i form radzenia so-

bie z problemami ze sfery sek-

sualnej, np. nadmiernego na-

piêcia seksualnego, zgodnoœci

zachowañ seksualnych z nor-

mami wymaganymi w domu czy

miejscach publicznych. Dla

specjalistów program przewidu-

je 3-dniowe warsztaty edukacyj-

ne z czêœci¹ praktyczn¹ i teo-

retyczn¹. Ca³y czas dokonuje-

my ewaluacji naszego projektu,

by wzbogaca³ siê zarówno o

formy, jak zakres prezentacji  -

zapewnia psycholog Iwona

Wojtczak-Grzesiñska. - Uwa¿a-

my, ¿e istnieje koniecznoœæ wy-

pracowania interdyscyplinar-

nych form wspomagania osób

niepe³nosprawnych z takimi

specjalistami, jak seksuolodzy,

ginekolodzy, psychiatrzy, neuro-

lodzy, a tak¿e wszyscy inni, któ-

rzy wspieraj¹ osoby niepe³no-

sprawne w ich problemach za-

burzeñ rozwoju.

To, co Polakom najlepiej wy-

chodzi w mówieniu o seksual-

noœci, to opowiadanie dowci-

pów na temat seksu. Nie na-

uczyliœmy siê traktowaæ seksu-

alnoœci - tak¿e cz³owieka niepe-

³nosprawnego - jako kategorii

zdrowia. Czêsto mówimy: „zdro-

wie fizyczne”, „zdrowie psy-

chiczne”, zapominaj¹c, ¿e jest

tak¿e „zdrowie seksualne” - in-

tegracja biologicznych i emocjo-

nalnych aspektów rozwoju oso-

bowoœci. Od wielu lat w Polsce

s¹ zarz¹dzenia resortu eduka-

cji, by tematyka ¿ycia seksual-

nego by³a w szkole podejmowa-

na. Zdecydowana wiêkszoœæ

szkó³ tego nie realizuje. Mam

wra¿enie, ¿e funkcjonuje wy-

chowanie do... wstydliwoœci  -

mówi prof. Izdebski.

Seminarium potwierdzi³o, ¿e

dyskryminacja osób niepe³no-

sprawnych w sferze psychosek-

sualnej jest w Polsce faktem -

podsumowa³a  dr Anna Macha-

lica-Pu³torak, prezes Stowarzy-

szenia „Otwarte Drzwi” - Jako

Stowarzyszenie próbujemy za-

chowywaæ siê z ca³¹ rozwag¹ i

powag¹, a tak¿e profesjonalnie.

Staramy siê pozyskiwaæ do

wspó³pracy najlepszych specja-

listów, do prac badawczo-reflek-

syjnych anga¿owaæ œrodowiska

naukowe, a œrodowisko pracu-

j¹ce z osobami niepe³nospraw-

nymi intelektualnie wyposa¿yæ

zarówno w wiedzê, jak i umie-

jêtnoœci. W podtekœcie semina-

rium pokaza³o jeszcze jeden

problem, o którym te¿ nie dys-

kutujemy: co zrobiæ, by nie ro-

dzili siê ludzie z upoœledzeniem

umys³owym; jak bardzo wa¿ne

sa badania genetyczne, prena-

talne i jak bardzo potrzebna jest

szeroka dyskusja oraz eduka-

cja w domach, szko³ach i w

mediach.                                K

Prawo do szczêœcia

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

BIURO PROMOCJI MIASTA

Zaprasza do udzia³u w konkursie

na najlepsz¹ wspólnotê mieszkaniow¹

organizowanym pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

pt. „NAJLEPSZA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  2003 „

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest:

1) propagowanie gospodarnoœci i praworz¹dnoœci we wspólnotach mieszkaniowych,

2) promowanie wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu efektywniejsze zarz¹dzanie nieruchomoœcia-

mi a zw³aszcza podnosz¹cych ich  wartoœæ,

3) zachêcenie mieszkañców Warszawy do aktywniejszego uczestnictwa we wspó³zarz¹dzaniu

wspólnotami mieszkaniowymi,

4) nagradzanie za dba³oœæ i estetykê.

2. Konkurs jest otwarty dla wspólnot mieszkaniowych Warszawy reprezentowanych przez zarz¹d

wspólnoty.

3. Wype³nione ankiety konkursowe oraz wymagane dokumenty nale¿y nadsy³aæ do 31 stycz-

nia 2004 r. na adres: Biuro Promocji Miasta, Plac Defilad 1, PKiN, 00-901 Warszawa 134 sp.75

z dopiskiem WSPÓLNOTA lub sk³adaæ w siedzibie Biura Promocji Miasta, Pa³ac Kultury i

Nauki, XI  piêtro, p.1122 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9-15.

4. Konkurs podzielony bêdzie na dwa etapy. Pierwszy etap - dzielnicowy - trwa od 1 lutego 2004

r. do koñca marca 2004r. W I etapie w ka¿dej dzielnicy, z której nap³yn¹ zg³oszenia, wybrany bêdzie

jeden laureat. Do drugiego etapu przechodzi 10 wspólnot, które w I etapie uzyska³y najwiêksz¹

iloœæ punktów w mieœcie. II etap - ogólno warszawski - trwa od 1 kwietnia do maja 2004. W tym

etapie wybrana bêdzie najlepsza wspólnota mieszkaniowa, która uzyska³a najwiêksz¹ iloœæ punk-

tów uzyskan¹ w II etapie. Konkurs bêdzie zakoñczony przyznaniem Nagrody Prezydenta  Warsza-

wy dla najlepszej wspólnoty mieszkaniowej 2003.

5. Konkurs w I etapie przeprowadz¹ Jury w dzielnicach wybrane przez organizatorów.

6. Konkurs II etapie przeprowadzi Jury powo³ane przez organizatorów.

7. Ocenie konkursowej bêdzie podlegaæ dzia³alnoœæ i funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. na podstawie kryteriów przyjêtych przez

organizatora i zawartych w Ankiecie dla Zarz¹du (Za³¹cznik 1 do Regulaminu), popartych za³¹czo-

nymi dokumentami oficjalnymi wspólnoty mieszkaniowej lub kopiami odpowiedniej dokumentacji

technicznej oraz

Ankiety dla mieszkañców danej wspólnoty (Za³¹cznik 2 do Regulaminu) w kategoriach:

1)   plan gospodarczy

2) zarz¹dzanie,

3) gospodarnoœæ,

4) modernizacja

5) estetyka i jakoœæ ¿ycia.

8. Wype³nione ankiety oraz dokumenty nale¿y sk³adaæ bezpoœrednio:

-    w Biurze Promocji Miasta  -  Pa³ac Kultury i Nauki, XI  piêtro, p.  1122 lub

                  przesy³aæ  na  adres : Biuro Promocji Miasta, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134,

                  skr. poczt. 75.   z dopiskiem:  konkurs - Najlepsza wspólnota

            -    w poszczególnych Dzielnicach

9. Wszystkie materia³y (regulamin i ankiety) oraz informacje o konkursie zamieszczone s¹ na

miejskiej stronie internetowej www.um.warszawa.pl Ponadto informacje o konkursie mo¿na uzy-

skaæ pod numerem telefonu: 656 76 30.

10. Rozstrzygniêcie konkursu I etapu nast¹pi w terminie do 31 marca 2004 r.

11. Rozstrzygniêcie II etapu nast¹pi do dnia 15 maja 2004 r.

12. Wyboru I miejsca w I etapie konkursu dokona Jury Konkursu w sk³adzie powo³anym przez

organizatorów. Jury przyzna nagrodê dla najlepszej wspólnoty w Dzielnicy w 2003 r.

13. Wyboru I miejsca w II etapie konkursu dokona Jury Konkursu w sk³adzie powo³anym przez

organizatorów.

14. Jury Konkursu w II etapie przyzna Nagrodê Prezydenta dla najlepszej wspólnoty mieszkanio-

wej w 2003 r.

15. Wyniki konkursu oraz termin i miejsce uroczystoœci wrêczenia Nagrody Prezydenta Warsza-

wy zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci na ³amach prasy oraz na stronie internetowej

www.um.warszawa.pl Uczestnicy i laureaci zostan¹ powiadomieni przez organizatorów.

16. Decyzje Jury s¹ ostateczne.

17. Zg³oszenie wspólnoty jest jednoznaczne z przyjêciem warunków niniejszego regulaminu.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do organizatorów.

KOMITET ORGANIZACYJNY

       Przewodnicz¹ca

      Monika Koniecko

AKCJA

 „POLA NADZIEI”

konkurs
B¥D•MY

RAZEM

poœwiêcony ludziom

niepe³nosprawnym

i nieuleczalnie chorym

Formy prac konkursowych:

plastyczna - na temat: „Daj sie-

bie innym”, wykonana technik¹

dowoln¹, najwiêkszy  dopusz-

czalny format AO;  album - do-

kumentuj¹cy wspó³pracê szko-

³y z osobami cierpi¹cymi oraz

placówkami typu: dom dziecka,

dom spokojnej staroœci, szpital,

instytucja dzia³aj¹ca na rzecz

osób niepe³nosprawnych, itp.

Szczególnie zachêcamy do

zorganizowania nowej akcji po-

mocy osobom cierpi¹cym; lite-

racka:   uczniowie gimnazjum

- esej, motto: „Œpieszmy siê ko-

chaæ ludzi, tak szybko odcho-

dz¹”  ks. J. Twardowski;

uczniowie szko³y œredniej - esej

- motto: „kto potrafi  pomiêdzy

mi³oœæ i œmieræ  wpleœæ aneg-

dotê o istnieniu...”  Halina Po-

œwiatowska

 Prace prosimy przesy³aæ na

adres: Hospicjum Domowe  03

- 545 Warszawa,  ul. Tykociñ-

ska 27/35 w terminie do 30

kwietnia.

Pytania prosimy kierowaæ

do

ks. Andrzeja Dziedziula

lub Magdaleny Szydziñskiej

tel.  679-67-00,

679-68-48, 679-68-85.

Regulamin konkursu i ankieta konkursowa

 jest równie¿ na naszej stronie internetowej

www.nowagazetapraska.zigzag.pl
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(OdpowiedŸ proszê zakreœliæ kó³kiem lub wpisaæ w wykropkowanym

miejscu. Proszê nie wype³niaæ kwadracików po prawej stronie)

I  PODSTAWOWE DANE:

1. Adres  Wspólnoty Mieszkaniowej

.................................................................................................................................

2. Kto wchodzi w sk³ad zarz¹du wspólnoty:

a. ...........................................................................................�

b. ............................................................................................................�

c ...................................................................................................................�

d. ..................................................................................................................�

3. Nazwa i adres jednostki zarz¹dzaj¹cej:

.....................................................................

.....................................................................

4. Numer licencji ..................................................................

5. Data przejêcia budynku przez zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej...........................�

6. Od kiedy zarz¹dza obecny zarz¹dca.........................................................................�

7. Kiedy ostatnio wybrano/zmieniono sk³ad zarz¹du wspólnoty? Proszê podaæ datê

Dlaczego?

.............................................................................................................�

.............................................................................................................�

8. Liczba spotkañ wspólnoty w 2003 r.   ..................................................... ................�

9. Liczba podjêtych uchwa³ w 2003 r. ..........................................................................�

10. Liczba zrealizowanych uchwa³ w 2003 r. .................................................................�

11. Liczba zaskar¿onych i uniewa¿nionych uchwa³ w 2003 r.

......................................................................................................................................�

II  OPIS I STAN TECHNICZNY NIERUCHOMOŒCI:

12. Co wchodzi w sk³ad nieruchomoœci?

a. Budynek mieszkalny du¿y od 7 lokali .........................................................�

               TAK NIE

Podaæ liczbê lokali .........................................

b. Budynek mieszkalny ma³y do max 7  lokali.................................................�

TAK NIE

Podaæ liczbê lokali .........................................

c. Powierzchnia gruntu pod budynkiem ..........................................................�

TAK                   NIE

d. Powierzchnia poza obrysem budynku (np. chodnik, trawnik etc.)...............�

TAK NIE

13. Jeœli w sk³ad nieruchomoœci nie wchodzi powierzchnia poza obrysem budynku, to

czy zarz¹d podj¹³ jakieœ dzia³ania maj¹ce na celu  wykupienie/pozyskanie tego terenu w

celu zmiany nieruchomoœci gruntowej na dzia³kê budowlan¹ wg przepisów prawa

budowlanego?

TAK, jakie? .......................................................................................�

...................................................................................................

....................................................................................................

NIE.......................................................................................................�

14. Stan prawny nieruchomoœci:

a. z przewag¹ lokali w³asnoœciowych ...............................................................�

TAK NIE

b.z przewag¹ lokali komunalnych......................................................................�

TAK NIE

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

LXV Oddzia³, Warszawa ul. Ksi¹¿kowa 9b, tel. 466-51-02

I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10

II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

URZ¥D

MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

BIURO PROMOCJI MIASTA

og³asza konkurs

„Najlepsza Wspólnota Mieszkaniowa 2003”

ANKIETA  KONKURSOWA

DLA ZARZ¥DU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

� luksus w cenie 2950 z³/m2

� zacisze wœród willi

� kameralny, zamkniêty budynek

� tylko 15 mieszkañ

� gara¿ podziemny + parking

� w³asnoœæ hipoteczna

� udzia³ w gruncie gratis

� mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

Sprzeda¿ POL-TOP, ul. Radzymiñska 211, tel. 678-14-14, fax 678-04-04

Budynek mieszkalno-us³ugowy

okazja

do wykorzystania

ulgi re
montowej

ul. Bogumiñska 12
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c. w 100% wykupione .......................................................................................�

TAK NIE

d. inne..................................................................................................................�

15. Rok budowy:........................................................................................................�

16. Data ostatniego remontu kapitalnego..................................................................�

17. Data:

a. ostatniego remontu  bie¿¹cego.......................................................................�

b.modernizacji...................................................................................................�

18. Wielkoœci powierzchni budynku:

19. Jak jest powierzchnia ca³kowita gruntu ...........................................................................�

w tym:

a. pow. zabudowy (po obrysie) ......................................................................�

b. pow. terenów zielonych .............................................................................�

c. dróg i podjazdów.........................................................................................�

20. Ogólna ocena stanu technicznego nieruchomoœci:

III. PLAN  GOSPODARCZY na 2003 r.

21. Planowana ³¹czna wartoœæ wp³ywów w 2003r. ze sk³adek na fundusz remontowy:

...............................................................................................................................................................�

22. Planowane wp³ywy (przychody) w 2003r. ze sk³adek na fundusz remontowy w

przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej

.............................................................................................................................................�

23. Planowana ³¹czna wysokoœæ wydatków w 2003 r.

............................................................................................................................................�

24. Planowana wysokoœæ wydatków na remonty i modernizacje w 2003r. w przeliczeniu na

metr kwadratowy pow. wspólnej

.............................................................................................................................................�

25. Planowana wysokoœæ niedoborów w wydatkach na remonty i modernizacje w 2003 r. w

przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej.

...............................................................................................................�

26. Planowana wysokoœæ nadwy¿ki na 31 grudnia 2003 r.

.............................................................................................................�

IV. WYKONANIE PLANU za 2003 r.

27. Ile wynosz¹ faktycznie poniesione wszystkie wydatki w 2003r., ³¹cznie na koszty

zarz¹du i fundusz remontowy?

..............................................................................................................................................�

28. Ile wynosz¹ faktycznie poniesione wydatki w 2003 r., na koszty zarz¹du (fundusz

eksploatacyjny)?

...................................................................................................................................�

29. Ile wynosz¹ faktycznie poniesione wydatki w 2003 na remonty i inwestycje w

przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej ?

...............................................................................................................�

30. Ile wynosz¹ faktycznie zrealizowane  inne wydatki w 2003r. (np. nieprzewidziane  du¿e

awarie) ?

..............................................................................................................�

31. Jaka jest wysokoœæ niedoboru na dzieñ 31 grudnia 2003 r.?

a. Na funduszu eksploatacyjnym w przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej

...................................................................................................�

Powierzchnia w m2

1. lokali własnościowych
2. lokali gminnych
3. lokali usługowych

wykupionych
4. lokali usługowych

niewykupionych
5. klatek i korytarzy
6.  piwnic
7. garaży
8. inne powierzchnie

wspólne
9. Strychy (adaptacje)
10. Powierzchnia

całkowita budynku

Po
remoncie

(rok)

Nie
wymaga
remontu

W trakcie
remontu
(od- do)

W planie
remontów

(rok)

Wymaga
remontu,
ale brak
planów/
środków

1. Instalacja elektryczna
2. Instalacja wod-kanal.
3. Instalacja gazowa
4. Instalacja c.o.
5. Instalacja c.w.
6. Instalacja wentylacyjna
7. Instalacja z. w.

ZAWIADOMIENIE

O POSTANOWIENIU

Zgodnie z art. 49

Kodeksu

postêpowania

administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿yt-

kowników nieruchomoœci usytuowanej

wzd³u¿ planowanej inwestycji oraz strony w

sprawie, ¿e w dniu 10.12.2003 r. wyda³ Po-

stanowienie Nr WŒR- VII/6810/ 117-4 /03

wyjaœniaj¹ce w sprawie wniosku Ogólnopol-

skiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o uzu-

pe³nienie rozstrzygniêcia w postanowieniu

Wojewody Mazowieckiego Nr WŒR-VII/

6810/117-3/03 z dnia 3.11.2003 r.  uzgad-

niaj¹cego warunki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej

na  budowie Trasy Mostu Pó³nocnego i

dróg dojazdowych wraz z przepraw¹ mo-

stow¹ na terenie Dzielnic Warszawa Bie-

lany i Warszawa Bia³o³êka (dla czêœci ob-

szaru po³o¿onego w Warszawskim Ob-

szarze Chronionego Krajobrazu).

Zawiadomienie lub dorêczenie postano-

wienia uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

czternastu dni od publicznego og³oszenia

w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5

- Wejœcie F od Al. Solidarnoœci , III p, po

prawej stronie od windy (licz¹c od daty  og³o-

szenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkow-

nikom nieruchomoœci wzd³u¿ planowa-

nej inwestycji oraz stronom s³u¿y za¿a-

lenie od postanowienia do Ministra Œro-

dowiska za poœrednictwem  Wojewody

Mazowieckiego w terminie 7 dni od daty

dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje

op³ata skarbowa w wysokoœci 5,00 z³ od

podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika

(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. - D.U. Nr

86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu

mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. Postano-

wienia w Urzêdzie Wojewódzkim w Warsza-

wie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. So-

lidarnoœci, V piêtro pok. 905, tel. 695-64-90,

w godzinach poniedzia³ek 9 -17, wtorek -

pi¹tek  8-16).

ZAWIADOMIENIE

O POSTANOWIENIU

Zgodnie z art. 49

Kodeksu postêpowania

administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿yt-

kowników nieruchomoœci usytuowanej

wzd³u¿ planowanej inwestycji oraz strony w

sprawie, ¿e w dniu 10.12.2003 r. wyda³ Po-

stanowienie Nr WŒR- VII/6810/11-4/03 wy-

jaœniaj¹ce w sprawie wniosku Ogólnopol-

skiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o uzu-

pe³nienie rozstrzygniêcia w postanowieniu

Wojewody Mazowieckiego  Nr WOŒ-VII/

6810/11-3/03 z dnia 3.11.2003 r.  uzgadnia-

j¹ce warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie I etapu Trasy Mostu Pó³nocne-

go wraz z przepraw¹ mostow¹ na odcin-

ku od rejonu ulic: Pu³kowej z Marymonc-

k¹ (na terenie Dzielnicy Bielany) do rejo-

nu skrzy¿owania z ul. Modliñsk¹ (na te-

renie Dzielnicy Bia³o³êka) wraz z niezbêd-

n¹ infrastruktur¹ techniczn¹  (dla czêœci

obszaru po³o¿onego w Warszawskim Ob-

szarze Chronionego Krajobrazu).

Zawiadomienie lub dorêczenie postano-

wienia uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

czternastu dni od publicznego og³oszenia w

prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzê-

du Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5 - Wej-

œcie F od Al. Solidarnoœci, III p, po prawej

stronie od windy (licz¹c od daty  og³osze-

nia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkowni-

kom nieruchomoœci wzd³u¿ planowanej

inwestycji s³u¿y za¿alenie od postano-

wienia do Ministra Œrodowiska za poœred-

nictwem  Wojewody Mazowieckiego w

terminie 7 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje

op³ata skarbowa w wysokoœci 5,00 z³ od po-

dania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika (usta-

wa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. - D.U. Nr 86

poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu

mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. Postano-

wienia w Urzêdzie Wojewódzkim w Warsza-

wie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. So-

lidarnoœci, V piêtro pok. 905, tel. 695-64-90,

w godzinach poniedzia³ek 9-17, wtorek - pi¹-

tek  8 - 16).

TWOJĄ

DRUKARKĘ

ul. Targowa 27

tel. 618-08-01

oszczędność do 60%

100% gwarancji

Dyrekcji

Parafialnego Domu Opieki „Samarytanin”,

kadrze pielêgniarskiej i opiekuñczej

oraz zespo³owi technicznemu

za okazan¹ pomoc, zrozumienie, cierpliwoœæ i serce

sk³adam serdeczne podziêkowanie.

Tworzycie wspania³¹ za³ogê okrêtu, który pozwala

dryfuj¹cym dop³yn¹æ w spokoju i godnoœci do portu

„wiecznej szczêœliwoœci”.

Babunia, Janina Hammer-Jarzyna lubi³a Was

wszystkich i lubi³a swój ¿ó³ty pokoik w waszym

domu. Jestem przekonana, ¿e patrzy teraz na nas

i uœmiecha siê tak, jak to potrafi³a,

niew¹tpliwie cierpi¹c.

W imieniu Mamy pragnê podziêkowaæ Jej

kole¿ankom i kolegom za wsparcie i zrozumienie

w trudnych chwilach.

Ksi¹dz Twardowski powiedzia³ „spieszmy siê kochaæ

ludzi, tak szybko odchodz¹”. Czasem nawet zbyt

szybko... Ale Babunia tak naprawdê nigdy nie

odejdzie. Zostanie na zawsze w naszej pamiêci.

Matylda

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

� zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹ w zakresie

        zarz¹dzania nieruchomoœciami

� na ¿yczenie przesy³amy folder i dok³adne informacje

        o naszej firmie i ofercie

tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0501-217-637

e-mail: fredyk@budner.pl

Zarz¹dzanie

nieruchomoœciami

Dom Kultury Praga proponu-

je zajêcia wykorzystuj¹ce taniec

dla roz³adowania stresu,

rozwijania zdolnoœci wyra¿ania

siebie, poprawê relacji z innymi

ludŸmi,lepsze samopoczucie

bêd¹ce synonimem sprawnie

funkcjonuj¹cego organizmu.

Ruch wyp³ywaj¹cy organicznie

z cia³a jest tym, co wycisza i

uzdrawia i zmienia w taki spo-

sób nas, ¿e podejmowane dzia-

³ania s¹ skuteczne, a intensyw-

ny tryb ¿ycia nie wyczerpuje, a

raczej wp³ywa dodatnio na

samopoczucie i stan zdrowia.

Dom Kultury Praga przy D¹-

browszczaków 2. Zajêcia s¹

bezp³atne.

Przez uœmiech

i taniec

do zdrowia

i sukcesów
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b. Na funduszu remontowym w przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej

..................................................................................................�

32. Jak wspólnota finansuje powsta³e niedobory?

a. nie finansuje ...........................................................................................�

b. kredyt..........................................................................................................�

c. z wynajmu powierzchni nareklamy.............................................................�

d. sprzeda¿ powierzchni wspólnej..................................................................�

e. wynajem.....................................................................................................�

f. inne (jakie?) ................................................................................................�

33. Ile wynosi wysokoœæ nadwy¿ki na dzieñ 31 grudnia 2003 r.?

..................................................................................................�

34. Ile wynosi wysokoœæ nadwy¿ki na dzieñ 31 grudnia 2003r. w przeliczeniu na metr

kwadratowy powierzchni wspólnej? ....................................................................................�

V. KATEGORIA  ZARZ¥DZANIE

35. Proszê podaæ wszystkie znane Pañstwu mo¿liwe Ÿród³a finansowania inwestycji

ekologicznych:

a. termomodernizacja

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

b. alternatywne Ÿród³a ciep³a

........................................................................................................................................�

........................................................................................................................................�

........................................................................................................................................�

........................................................................................................................................�

........................................................................................................................................�

c. wymiana elementów konstrukcyjnych i materia³ów budowlanych zawieraj¹cych azbest

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

36. Czy istnieje dokumentacja techniczna bêd¹ca w posiadaniu wspólnoty?

a. Tak, przekazana razem z budynkiem ..........................................................�

b. Tak, dokumentacja zosta³a odtworzona po przejêciu budynku................�

c. Nie, dokumentacja nie istnieje.....................................................................�����

37. Jeœli taka dokumentacja nie istnieje, to czy zarz¹d podj¹³ jakieœ dzia³ania maj¹ce  na

celu odzyskanie/odtworzenie dokumentacji technicznej?

a. Tak

Jakie dzia³ania podjêto?(wyst¹pienia do urzêdów, wys³ane pisma, podjête uchwa³y w tej

sprawie)

..........................................................................................................................�

..........................................................................................................................�

              b. Nie

Dlaczego?

............................................................................................................................

..........................................................................................................................�

38. Jaki jest wysokoœæ miesiêcznej stawki op³at na koszty zarz¹du na metr kwadratowy

pow. wspólnej ? ...........................................................................................................�����

39. Jaki jest udzia³ procentowy (w przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej) œred-

nich miesiêcznych kosztów bie¿¹cej konserwacji w œrodkach zgromadzonych na funduszu

eksploatacyjnym?

..........................................................................................................................................�����

40. Jaka by³a  wysokoœæ planowanych inwestycji na rok 2003?

.........................................................................................................................

41. Jakie wydatki poniesiono w 2003 r. na  inwestycje podnosz¹ce wartoœæ nieruchomoœci

w przeliczeniu na metr kwadratowy pow. wspólnej?

............................................................................................................�����

42. Jaki jest stopieñ realizacji planów gospodarczych 2003 na dzieñ 31 grudnia 2003 r.?

(punktacja w zale¿noœci od %  zrealizowanych planowanych przedsiêwziêæ

Podaæ w procentach, przyjmuj¹c, ¿e 100% - odpowiada zakoñczeniu,  zamkniêciu, wykonaniu  i

rozliczeniu inwestycji zaplanowanej w planie gospodarczym na podstawie faktur  do dnia 31

grudnia 2003r.;

W 12 rocznicê œmierci wybit-

nego wokalisty brytyjskiego ze-

spo³u Queen “Teatr bez kota”

przygotowa³ spektakl „Wszyst-

ko o… czyli Manifest Queen”.

Pokaz premierowy odby³ siê 12

grudnia br. w Dzielnicowym

Domu Kultury „Doro¿karnia”

Spektakl muzyczny z³o¿ony

jest z etiud tanecznych. Ka¿da

z nich opowiada o uczuciach

pojawiaj¹cych siê w ¿yciu cz³o-

wieka takich jak mi³oœæ, przy-

jaŸñ, wspó³czucie czy lêk.

„Wszystko o… czyli Manifest

Queen” to wykrzyczane, wytañ-

czone emocje, które kieruj¹ ¿y-

ciem ka¿dego cz³owieka. Spek-

takl jest form¹ doœwiadczenia

po kolejny z³ych i dobrych sytu-

acjach, zdarzaj¹cych siê w ¿y-

ciu. Jest to równie¿ sposób na

pogodzenie siê z losem i przy-

padkami, które nim rz¹dz¹.

Chcemy pokazaæ wszystkie

emocje, które zachodz¹ w cz³o-

wieku, które nas przera¿aj¹, a

o których czasami boimy siê po-

wiedzieæ. Chcemy równie¿, aby

nasi artyœci poznali now¹ mu-

zykê, nowy rodzaj tañca, a tak-

¿e nowy sposób komunikowa-

nia siê z widzem - powiedzia³

re¿yser i kierownik artystyczny

“Teatru bez kota” Dariusz Sikor-

ski.

Istnieje podzia³ na choroby

somatyczne, których leczeniem

zajmuj¹ siê lekarze ogólni lub

jak trzeba specjaliœci z w¹skiej

dziedziny, oraz choroby psy-

chiczne zarezerwowane dla le-

karzy psychiatrów. W sferze

psychiatrii ale tak¿e psycholo-

gii pozostaje walka z na³ogami,

stosunki rodzinne,  problemy

emocjonalne.

Po latach badañ i doœwiad-

czeñ  okaza³o siê, ¿e przyczy-

ny chorób zawarte s¹ nie tylko

w genach, sposobie od¿ywia-

nia, warunkach ¿ycia ale tak¿e

w sferze emocji i ducha. Najwiê-

cej uwagi  badaniom w tym za-

kresie poœwiêci³  amerykañski

lekarz onkolog dr Carl  Simon-

ton. Ze wzglêdu na specjaliza-

cjê jak¹ siê zajmuje skoncen-

trowa³ siê na chorobach nowo-

tworowych.

Stworzy³ now¹ dziedzinê wie-

dzy – psychoonkologiê.

W powsta³ej  w Warszawie

Klinice Powrotu do Zdrowia

wykorzystuje siê najnowsze

zdobycze psychoonkologii zaj-

muj¹c siê prac¹ z pacjentem i

osob¹ dla niego blisk¹ ucz¹c go

jak mo¿na wyzdrowieæ lub po-

prawiæ jakoœæ ¿ycia poprzez

zmianê przekonañ do choroby,

zmianê nawyków, zmianê po-

dejœcia do ogólnie mówi¹c w³a-

Powrót do zdrowia

„Teatr bez kota” dla Freddiego Mercury
Ten spektakl jest jak marze-

nie, które nigdy siê nie spe³ni,

bo ju¿ nigdy nie bêdzie koncer-

tu Freddiego Mercury – mówi

choreograf i opiekun Teatru Iza-

bella Borkowska.

“Teatr bez kota” zrealizowa³

dotychczas takie spektakle jak:

Mistrz i Ma³gorzata (wg M. Bu-

³hakowa); Wspomnienia z mia-

steczka (inspirowany kultur¹ i

muzyk¹ ¿ydowsk¹); Anio³ ulicy

(pamiêci Alvina Ailey’a  i Boba

Fosse’a); Po próbie (swinguj¹-

co - jazzowa próba opisania tê-

sknoty za s³odkimi latami trzy-

dziestymi w filmie, musicalu i

kabarecie). “Teatr bez kota”

tworzy aktualnie 20 osób w wie-

ku od 16 do 20 roku ¿ycia. Swo-

j¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ w 1999

roku przy Dzielnicowym Domu

Kultury „Doro¿karnia”.

W styczniu kolejne spektakle

na które zapraszamy.

snego ducha. W naszej Klini-

ce traktuje siê  pacjenta holi-

stycznie postêpuje z nim jak

z chorym cz³owiekiem, a nie

tylko zajmuj¹c siê chorym

organem. Podczas takiego

sposobu leczenia  pacjent sta-

je siê  partnerem lekarza i ra-

zem decyduj¹ jakimi sposoba-

mi zwalczyæ chorobê. Pacjent

odpowiada za w³asne zdro-

wie i walkê z chorob¹ nie bê-

d¹c tylko biernym konsumen-

tem zaordynowanych leków.

Badania dowiod³y, ¿e pacjenci

œwiadomi choroby, wspó³pracu-

j¹cy z lekarzem, optymistycznie

nastawieni do ¿ycia szybciej

dochodz¹ do zdrowia, lepiej

znosz¹ nieprzyjemne i trudne

zabiegi, ¿yj¹ d³u¿ej i szczêœli-

wiej.   Poniewa¿ rezultaty takiej

terapii  okaza³y siê bardzo sku-

teczne (badania amerykañskie

mówi¹ o ró¿nicy 60% wobec

prowadzonego leczenia kon-

wencjonalnego i leczenia kon-

wencjonalnego wspartego psy-

choterapi¹) nauka ta zaczyna

byæ stosowana  z powodzeniem

w wielu krajach wobec wszyst-

kich chorób przewlek³ych.

Metody, które stosowane

s¹ w Klinice Powrotu do Zdro-

wia s¹ mieszanin¹ kilku dzie-

dzin: psychologii i psychoonko-

logii,  metody J. Silvy, NLP (neu-

rolingwistyczne programowa-

nie),  w³asnych badañ i do-

œwiadczeñ.

W Polsce propagowaniem tej

wiedzy zajê³o siê Polskie Towa-

rzystwo Psychoonkologiczne

pod kierunkiem prof. dr hab.

Krystyny de Walden-Ga³uszko.

Wspó³pracuje z nim wielu œwia-

t³ych lekarzy m.in. szef Polskiej

Unii Onkologii dr Janusz Meder.

Klinika Powrotu do Zdrowia

jest prekursorem na polskim

rynku medycznym oferuj¹c

kompleksowo tego rodzaju

terapiê.  Pracuj¹ tu jedynie do-

œwiadczeni terapeuci, ucz¹cy

pacjenta jak ¿yæ, by osi¹gn¹æ

pe³niê zdrowia, jak mimo cho-

roby byæ zadowolonym i pogod-

nym. Pomoc uzyskuj¹ chorzy

przewlekle na: nowotwory,

SM,AIDS, cukrzycê, bulimiê,

anoreksjê, depresjê, nadciœnie-

nie, choroby reumatyczne, kar-

diologiczne, dermatologiczne,

oty³oœæ i wiele innych. Stosuje

siê terapiê uzale¿nieñ oraz

specjalny program leczenia

dzieci.

Rezultaty tych dzia³añ s¹

czêsto osza³amiaj¹ce. Znamy

przypadki ca³kowitego wylecze-

nia z nowotworu, który nie by³

podatny na leczenie metodami

konwencjonalnymi, cofniêcia

siê zaawansowanego SM,  itd.

Takie rezultaty s¹ mo¿liwe,

gdy pacjent bardzo pragnie

wróciæ do zdrowia, uzyskuje

pomoc najbli¿szych w walce z

chorob¹ i ³¹czy terapiê jedno-

czeœnie blisko wspó³pracuj¹c z

lekarzem stosuj¹cym leczenie

konwencjonalne.

Uda³o nam siê pozyskaæ do

wspó³pracy nie tylko doœwiad-

czonych profesjonalistów z

Warszawy,ale równie¿ zza gra-

nicy. Wspó³pracê zadeklarowa-

³a s³awa w tej dziedzinie Wan-

da Wegener z Berlina.

Alicja Grzesiak

tel. Kliniki  (22) 614-48-05

Publiczne Przedszkole nr 291

dla dzieci z zezem i niedowidzeniem

 jednoocznym  przy ul. Siennickiej 19b

przyjmie

jeszcze w tym roku szkolnym

dzieci potrzebuj¹ce opieki okulistycznej.

Zg³oszenia codziennie w godz. 8-16, tel./fax 810-54-59.

W przedszkolu pracuj¹ wysoko wykwalifikowani na-

uczyciele, psycholog, logopeda, pedagog, rehabilitanci:

muzykoterapii i gimnastyki korekcyjne. Na terenie dzia³a

gabinet okulistyczny, w którym codziennie prowadzone

s¹ z dzieæmi æwiczenia wzroku przez rehabilitantki widze-

nia i raz w tygodniu lekarz okulista bada dzieci.

Nasza strona www.przedszkole_291webpark.pl
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50%  realizacji inwestycji – to udokumentowane wydatki po³owy œrodków finansowych

zaplanowanych na tê inwestycjê w planie gospodarczym na rok 2003;

23% realizacji inwestycji – to udokumentowane wydatki 23 % sumy œrodków finansowych

zaplanowanych na tê inwestycjê w planie gospodarczym na rok 2003.

..........................................................................................................................................     �

IV KATEGORIA GOSPODARNOŒÆ

43. Czy wspólnota posiada lokatê pieniê¿n¹?

a. Tak..................................................................................................................... �

b. Nie...................................................................................................................... �

44. Jakie s¹ Ÿród³a innych dochodów uzyskiwanych przez wspólnotê?

............................................................................................... �

............................................................................................... �

................................................................................................ �

................................................................................................ �

45. Jaka jest wysokoœæ wszelkich wp³ywów z innych Ÿróde³ ni¿ fundusze w przeliczeniu na

metr kwadratowy pow. wspólnej (reklama, wynajem powierzchni, uzyskane fundusze etc.)?

..............................................................................................................�

46. Czy w podpisanej przez wspólnotê umowie o zarz¹dzanie z firm¹ zarz¹dzaj¹c¹ jest

zawarta klauzula o przekazaniu dokumentacji technicznej i finansowej wspólnoty w

przypadku wygaœniêcia, wypowiedzenia umowy?

a. Tak, w art............... (podaæ treœæ)............................................................................................�

.....................................................................................................................................................�

b. Nie............................................................................................................................................�

V KATEGORIA MODERNIZACJA

47. Zakres wykonanych ju¿ prac i przedsiêwziêæ modernizacyjnych w 2003 r.

........................................................................................................................................... �

........................................................................................................................................... �

........................................................................................................................................... �

..........................................................................................................................................       �

..........................................................................................................................................       �

48. Zakres realizowanych prac i przedsiêwziêæ modernizacyjnych

..........................................................................................................................................�

......................................................................................................................................... �

..........................................................................................................................................�

......................................................................................................................................... �

49. Czy istniej¹ dodatkowe instalacje wspólne w budynku wspólnoty, które zaistnia³y dziêki

dzia³aniom zarz¹du/zarz¹dcy? (np. wspólny kabel TV, œwiat³owody, wspólny internet,

wspólna sieæ telefoniczna)

a. Tak,

Jakie?............................................................................................................................................�

.......................................................................................................................................�

b. Nie...................................................................................................................�

50. Czy zarz¹d/zarz¹dca podj¹³/podejmuje inne dzia³ania podnosz¹ce jakoœæ ¿ycia

mieszkañców wspólnoty?

a. Tak

Jakie?.................................................................................................�

............................................................................................................�

b. Nie ..................................................................................................................�

51. Czy istniej¹ jakieœ ekologiczne rozwi¹zania wprowadzone, zainstalowane przez

wspólnotê, np. termoizolacja, ekologiczna segregacja œmieci, eliminacja czêœci

azbestowych z dachów, elewacji, liczniki na wodê, ekologiczne alternatywne Ÿród³a ciep³a,

podjazdy i u³atwienia dla niepe³nosprawnych, etc.?

a. Tak, jakie? .....................................................................................................................�

...........................................................................................................................................�

...........................................................................................................................................�

b. Nie..................................................................................................................................�����

VI KATEGORIA ESTETYKA I JAKOŒÆ ¯YCIA

Ocena Jury – wizja lokalna

............................................................................................................................................

W naszej

szkole œwietlica

jest wa¿nym

miejscem dla

uczniów. Tutaj

codziennie ka¿-

dy mo¿e mi³o i

po¿ytecznie spêdziæ czas. Na-

sze dzieci bior¹ udzia³ w ró¿no-

rodnych zajêciach,  które wzbo-

gacaj¹ wiadomoœci, rozwijaj¹

umiejêtnoœci,  aktywnoœæ po-

znawcz¹ i twórcz¹, a przede

wszystkim wychowuj¹. Korzy-

staj¹ z ofert przygotowanych

przez wychowawców: zajêæ pla-

stycznych i robótek rêcznych,

zajêæ origami, gier i zabaw spor-

towych, zajêæ czytelniczych,

szerokiej oferty gier planszo-

wych. Uczniowie mog¹ zawsze

otrzymaæ pomoc w nauce.  W³a-

œnie tutaj w œwietlicy jest miej-

sce, aby w atmosferze wzajem-

nej ¿yczliwoœci, poszanowania

i indywidualnoœci uczyæ siê trud-

nej sztuki s³uchania, rozmawia-

nia oraz dyskutowania na tema-

ty bliskie dzieciom. W trakcie

zajêæ mo¿emy daæ szansê wy-

kazania siê uczniowi s³abemu

w nauce, czêsto zniechêcone-

mu brakiem osi¹gniêæ. Œwietli-

ca stanowi teren, gdzie istnieje

mo¿liwoœæ uzyskania aprobaty

i akceptacji. W naszej œwietlico-

wej gromadzie dzieci ucz¹ siê

wyra¿ania swoich potrzeb,

przekonañ i uczuæ oraz dostrze-

gania ich u innych. Ucz¹ siê

oceniania siebie i postaw kole-

gów, rozwi¹zywania sytuacji

konfliktowych, zachowania w

sytuacjach trudnych. Ca³y pro-

ces wychowawczy opiera siê na

normach, które s¹ tworzone

wspólnie z dzieæmi, przedysku-

towane i zaakceptowane przez

wychowanków.

Ogromna rolê wychowawcz¹,

integruj¹c¹ dzieci, nauczycieli i

Œwietlicowa gromada

Od wielu ju¿

lat w œwietlicy

Szko³y Podsta-

wowej nr 73 na

Pradze, przed

œwiêtami Bo¿e-

go Narodzenia odbywa siê spo-

tkanie wigilijne, w którym bior¹

udzia³: rodzice, dyrekcja szko-

³y, nauczyciele oraz wychowan-

kowie.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e nie

wszystkie dzieci spoœród 180

naszych podopiecznych bêd¹

rodziców, odgrywaj¹ ró¿ne pro-

gramy okolicznoœciowe, kon-

kursy i uroczystoœci, podczas

których dzieci mog¹ zaprezen-

towaæ swoje umiejêtnoœci i zdol-

noœci. W naszej szkole w dniu

zebrañ z rodzicami mia³a miej-

sce wystawa i sprzeda¿ kart

œwi¹tecznych wykonanych

przez dzieci  ze œwietlicy oraz

klas I-III i IV-VI. Karty by³y wy-

konane ró¿norodnymi technika-

mi.  Wszystkie by³y przepiêkne

i cieszy³y siê du¿ym zaintere-

sowaniem ze strony rodziców.

Dochód z ich sprzeda¿y zosta-

nie przeznaczony na potrzeby

samorz¹du klas I-III oraz IV-VI.

Dzieci ze œwietlicy wspólnie z

wychowawcami podejm¹ decy-

zjê o przeznaczeniu zebranej

kwoty. Nale¿y dodaæ, ¿e dzieci

czu³y siê doskonale w roli sprze-

daj¹cych i zachêcaj¹cych do

kupna kart.

Inne wa¿ne wydarzenie w ¿y-

ciu naszej œwietlicy i szko³y to

konkurs „Szopki i kolêdy”, orga-

nizowany przez Wydzia³ Kultu-

ry  Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy. W œwietlicy dzieci

wykona³y dwie szopki pod kie-

runkiem wychowawców:  Jadwi-

gi Dziêcio³,  Iwony Osuch,  Han-

ny Belkiewicz,  Ma³gorzaty

Mo¿d¿yñskiej, Anity Kawczyñ-

skiej, Janiny Sokolnickiej,  Iwo-

ny  Gac oraz Wac³awy Koñsko.

Najpierw odby³ siê etap szkol-

ny. Wziê³o w nim udzia³ 29

uczniów z klas I-VI oraz dzieci

ze œwietlicy i ko³a plastyczne-

go. Konkurs zosta³ rozstrzy-

gniêty w dwóch kategoriach

wiekowych: kl. I-III i IV-VI.

W kategorii wiekowej I-III

I miejsce   œwietlica i ko³o pla-

styczne pod kierunkiem p. Iwo-

ny Osuch; II miejsce  Ma³gorza-

ta Bo¿ym i Julia Wilczyñska kl.

Ib;  III miejsce  Natalia Padziñ-

ska  kl. IIIa

W kategorii wiekowej IV-VI:

I miejsce   œwietlica i ko³o pla-

styczne pod kierunkiem  Jadwi-

gi Dziêcio³; II miejsce Adam

Gryz  kl. VIa; III miejsce   Mate-

usz Kania kl. VIa oraz piêæ wy-

ró¿nieñ.

Szopki, które zajê³y I miejsca

na etapie szkolnym zosta³y za-

kwalifikowane do etapu dzielni-

cowego. Mo¿na je obejrzeæ w

sali konferencyjnej urzêdu

dzielnicy.

Prace plastyczne dzieci z na-

szej œwietlicy mo¿na obejrzeæ

równie¿ w Klubie M³odzie¿o-

wym w Pa³acu M³odzie¿y.

Wspó³tworz¹ one wystawê

zwi¹zan¹ ze Œwiêtami Bo¿ego

Narodzenia. Ekspozycja bêdzie

czynna do 30 grudnia w godzi-

nach 14-20.

 Hanna Belkiewicz

 kierownik œwietlicy SP nr 114

mog³y usi¹œæ przy uroczystym

wigilijnym stole, staramy siê

stworzyæ, tu w œwietlicy, na-

miastkê œwi¹tecznego klimatu.

W tym roku równie¿, pod kie-

runkiem wychowawców,

uczniowie przygotowali na ten

dzieñ „Jase³ka”. Przedstawili w

nich historiê przyjœcia Jezusa

na Ziemiê. By³y ¿yczenia, dzie-

lenie siê op³atkiem, uroczyœcie

nakryty stó³, œpiewanie kolêd, a

na zakoñczenie spotkanie  ze

Œw. Miko³ajem.

Miko³aj sponsorowany po raz

kolejny przez Fundacjê „Po¿y-

wienie Darem Serca”, obdaro-

wa³ ka¿dego wychowanka

paczk¹ ze s³odyczami i owoca-

mi. Zaœ Centrum Handlowe

Warszawa Wileñska przekaza-

³a naszej œwietlicy sprzêt kom-

puterowy o wartoœci 5 tys. z³.

Nie po raz pierwszy zreszt¹

Centrum Handlowe okaza³o siê

hojnym darczyñc¹ dla S.P. 73.

Serdecznie dziêkujemy za

wspó³pracê: Rodzicom, Funda-

cji oraz Centrum Handlowemu.

T. Szczytyñska

       Szko³a Podstawowa 73
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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

NAUKA

ANGIELSKI i konwersacje

udzieli absolwentka Brunel

University (Anglia) 0606-45-06-

93

ANGIELSKI studentka anglistyki

UW dzieci, m³odzie¿ 0504-323-

823

CHEMIA ka¿dy zakres uczy so-

lidnie doktor, egzaminy na Aka-

demiê Medyczn¹, korepetycje po-

prawki 25 z³/h 619-59-50, Targo-

wa 15 lok. 72 lub tel. 872-48-94

Falenica

LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-

28-11

JÊZ. niemiecki 88-90-400

Jêzyk polski, nauczycielka jêz.

polskiego nauka pisania wy-

pracowania, egzaminy 322-

6032, 0691-082-071

MATEMATYKA, chemia podsta-

wowa, gimnazjum  675-45-66

MATEMATYKA, chemia nauczy-

cielka z dojazdem, tanio 888-15-

42, 0603-545-518

MATEMATYKA studentka UW

0505-159-940

NIEMKA konwersacje Tarchomin

0504-288-273

NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40

ZDROWIE I URODA

ANALIZY lekarskie krwi, moczu,

ka³u podstawowe po 10 z³ oraz spe-

cjalistyczne. Badania wstêpne do

pracy, zaœwiadczenia lekarskie,

ksi¹¿eczki zdrowia. Badania dla kie-

rowców, na prawo jazdy, zaœwiad-

czenie kwalifikacyjne. Badania

okresowe pracowników w firmach,

ca³oœciowo.  619-59-50, Targowa

15 lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej,

www.lekarze.mazowsze.pl

APARATY s³uchowe nowocze-

sne, przystêpne ceny. Targowa

71/10 w podwórzu obok poczty.

618-83-60, 670-29-26, 0602-105-

672.

mini og³oszenia
MEDICA - USG, narkoza, stoma-

tolog, ginekolog, laryngolog, chi-

rurg, ortopeda, dermatolog - we-

nerolog (krioterapia), urolog (stu-

lejki, wêdzide³ka) psychiatra -

akupunktura, internista - bada-

nia profilaktyczne, wizyty domo-

we, bioenergoterapeuta. Panieñ-

ska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organizmu

- pe³na informacja o stanie zdro-

wia i objawach chorobowych, do-

bór najskuteczniejszych prepara-

tów wspomagaj¹cych leczenie ul.

Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-

813-252

ZDROWO wyszczupleæ, niskoka-

loryczna od¿ywka Cambridge

619-74-93

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi

0504-008-424

US£UGI

AG-RAM t³umaczenia angielski,

francuski, niemiecki, rosyjski i

inne 619-95-86

A PRANIE dywanów, wyk³adzin,

tapicerki. Fachowo, tanio dojazd

gratis 619-40-13

ARTYSTYCZNE cerowanie,

wszelkie krawieckie, obci¹ganie

guzików, napy, overlock, tel. 618-

66-68, ul. Z¹bkowska 16.

BAWE£NIANE biustonosze, gor-

sety, kostiumy pla¿owe - na mia-

rê Grochowska 173/175 tel. 810-

61-63

„BIEL” PRALNIA dywanów, fu-

trzaków, 9,90 m2 619-40-13

CZYSZCZÊ, piorê - dywany,

wyk³adziny, tapicerka 670-08-56;

818-23-53

CEROWANIE artystyczne, po-

prawki krawieckie i dziewiarskie,

overlock, wszywanie suwaków ul.

Targowa 59/42 w podwórzu,

0501-821-811

DEZYNSEKCJA, deratyzacja,

œrodki atestowane, skuteczna,

bezwonna, nieplami¹ca 679-79-

49

ELEKTRYK -solidny - 616-09-71

PRZYJÊCIA

BANKIETY

� � � � � wesela � � � � � jubileusze

� � � � � imieniny � � � � � chrzciny

 do 40 osób

Sylwester 250 z³ z parê

bogate menu

atrakcyjne ceny

przyjmujemy zamówienia na

potrawy wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24 w g. 8-16

0692-600-178

www.centrumzacisze.prv.pl

MAGIEL

PRASUJ¥CY I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

negocjacje zaleg³ych p³atnoœci

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³,  wynagrodzenie

 potr¹cone z odzyskiwanych kwot

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

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i ta-

nio. Tel. 756-52-83 i  0607- 598-

527.

ELEKTROINSTALACJE 0502-

148-467

KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz

wyprowadzania zaleg³oœci tel.

619-65-55

NAPRAWA, wyrób i sprzeda¿

bi¿uterii, czyszczenie bi¿uterii

z³otej gratis 818-00-83

Naprawa MAGNETOWIDÓW,

RTV, CD, monitorów PC oraz pi-

lotów - wszystkie typy. Gwaran-

cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2

w godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00

tel. 614-97-57

NAPRAWA telewizorów, by³y

serwis fabryczny  Elemis, tel.

818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA telewizorów, monito-

rów 761-21-95, 0604-972-969

NAPRAWA, renowacja futer, ko-

¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-

picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-

kowska 16.

Naprawa pralek, lodówek gwa-

rancja 670-39-34, 857-38-97

NAPRAWA pralek, lodówek ca³y

tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,

Ardo, Candy. Gwarancja roczna

614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy - Bia-

³o³êka  676-52-25

PRALKI, lodówki  szybko, tanio

solidnie 679-00-57, 0501-587-

257

NAPRAWA pralek 670-31-87

PRANIE dywanów i tapicerki

0501-75-88-73

REMONT glazurnik, murarz, hy-

draulik 614-49-34 lub 0506-091-

379

SZEWC - naprawa,  618-66-68,

ul. Z¹bkowska 16.

TAPICERSTWO  811-59-46,

0609-806-695

TAPICERSKIE 675-99-19

TRANS BAGA  ̄- przeprowadz-

ki, przewozy dostawczymi 676-

60-69

PRANIE dywanów i wyk³adzin  z

maszynowym trzepaniem u Klien-

ta technologi¹ USA 679-79-49

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-

cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-

793-375

US£UGI elektryczne i hydraulicz-

ne, awarie 24 h, solidnie Janusz

Niedzió³ka  0506-313-694, 337-

62-68

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,

baterie do pilotów, paski i bran-

solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,

pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

¯UKIEM wywiozê stare sprzêty

AGD RTV z³om 0505-034-387,

614-66-00

NIERUCHOMOŒCI

WYNAJMÊ budynek gospodar-

czy o pow. 85 m2  wysokoœæ 2,5

metra 811-41-15

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-

stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-

to, elektronika, samochód. Ko-

rzystne warunki, ul. Radzymiñska

148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-

48

KREDYTY gotówkowe i gospo-

darcze, leasing, windykacja d³u-

gów z dzia³alnoœci gospodarczej,

ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-

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

WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-

dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-

ki, m³oty ul. Radzymiñska 148

przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

SPRZEDAM

DREWNO kominkowe brzoza z

transportem 0505-034-387

Na 120-lecie Cmentarza

Bródnowskiego  w 2004

roku Oddzia³ Bródno Towa-

rzystwa Przyjació³ Warsza-

wy przygotowuje wydanie

specjalne  monografii

cmentarza.

Zwraca siê z proœb¹ do

osób, odwiedzaj¹cych

cmentarz (i nie tylko) o

przekazywanie wszelkich

materia³ów o osobach tutaj

pochowanych, wraz ze

zdjêciami, które mog¹ byæ

wykorzystane przy opraco-

wywaniu monografii.

Na materia³y oczekujemy w

siedzibie oddzia³u, w Klubie

Junona, ul. Bazyliañska 1

(tel. 811 99 56) lub w czasie

dy¿urów w œrody w godz.

13-15, e-mail:

monografia@poczta.fm

ZESPÓ£ MUZYCZNY

UNISON

wesela, bankiety, przyjêcia

muzyka trzech pokoleñ

0501-150-906

818-85-02

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

   Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego oraz stosownie do art.32 ust. 1 i ust.2 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z

2001r. Nr 62, poz. 627) Prezydent M.st. Warszawy zawiada-

mia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsiêwziêcia

polegaj¹cego na budowie tymczasowej stacji dystrybucji

gazu  zlokalizowanej na terenie dzia³ki  nr ew. 102 z obrêbu

4-06-31 w Warszawie przy ul. Myœliborskiej.

POUCZENIE

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewen-

tualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie

w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Dzielnicy

Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197, pokój 308, w ter-

minie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zgodnie z

art. 32 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (tj. Dz. U. z 2001r.

Nr 62 poz. 627).

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie 21 dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.

Modliñska 197- parter, naprzecie windy (licz¹c od daty ostat-

niego og³oszenia).

 ZAWIADOMIENIE

 o wszczêciu postêpowania

   Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego oraz stosownie do art.32 ust. 1 i ust.2 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z

2001r. Nr 62, poz. 627) Prezydent M.st. Warszawy zawiada-

mia o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsiêwziêcia

polegaj¹cego na budowie tymczasowej stacji auto-gaz pro-

pan butan wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na terenie

dzia³ki  nr ew. 51/11 z obrêbu 4-03-05 w Warszawie przy ul.

Œwiatowida.

POUCZENIE

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewen-

tualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie

w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Dzielnicy

Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197, pokój 308, w ter-

minie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zgodnie z

art. 32 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (tj. Dz. U. z 2001r.

Nr 62 poz. 627).

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie 21 dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.

Modliñska 197- parter, naprzecie windy (licz¹c od daty ostat-

niego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
 Na podstawie art. 61§ 1 i 4  Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego oraz stosownie do art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. z

2001r. Nr 62, poz. 627 z póŸ. zm.)

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych przy wzd³u¿ planowanej inwestycji:

¿e w dniu 21 listopada 2003 r. wyda³ decyzjê nr 601/B/2003  o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwe-

stycji polegaj¹cej na modernizacji, remoncie i rozbudowie

budynku produkcyjno warsztatowego nr P-7, na terenie

dzia³ki o nr ew. 7 z obrêbu  4-06-03 ul. Fleminga

oraz w dniu 8 grudnia 2003r. wyda³ decyzjê nr 652/B/2003 o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwe-

stycji polegaj¹cej na budowie stacji auto gaz propan bu-

tan dwa zbiorniki po V-5.0m3, zadaszenie nad zbiornikami,

dystrybutor, pawilon obs³ugi, infrastruktura techniczno

drogowa na terenie dzia³ek o nr ew. 86 i 15 z obrêbu 4-06-

09 po³o¿onych przy ul. Dorodnej  w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-

œci wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-

morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia

niniejszego zawiadomienia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-

sokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika (ustawa

z 9 wrzeœnia 2000 r. o op³acie skarbowej - Dz. U. Nr 86 poz.

960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z

treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architek-

ta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój

308, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozosta³e dni

tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew. 225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-

nane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w

prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-

³o³êka  ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od

daty ostatniego og³oszenia).

wszelkie poprawki

ogólnobudowlane po

fachowcach Warszawa

tel. 0607-505-503

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

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

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.

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

zawiadamiam

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u  Infrastruk-

tury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy  w sprawie zatwier-

dzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na

budowê  wodoci¹gu  w  ulicy  Calineczki  w  Warszawie.

POUCZENIE

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-

tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Dele-

gaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. War-

szawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka  ul. Mo-

dliñska  197  03-122  Warszawa, tel.: +22/ nr tel. 676 76 70 ,

fax: +22 / nr faxu  811-66-00

Parafialny Dom Opieki Samarytanin

oferuje opiekê sta³¹ lub czasow¹

nad osobami starszymi, równie¿

le¿¹cymi i z chorob¹ Alzheimera.

Zapewniamy ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹ i le-

karsk¹. 4 posi³ki dziennie (wszelkie diety), pokoje

1-2 osobowe z ³azienkami. Zapewniamy odpoczy-

nek, organizacjê czasu wolnego, opiekê kap³ana.

Mo¿liwa jest fizykoterapia i masa¿e. Odp³atnoœæ za

pobyt ustalana jest od mo¿liwoœci Seniora.

informacje ul. Modliñska 205a

tel. 814-39-13, 814-21-22

www.domyopieki.pl

e-mail: samarytanin@domyopieki.pl
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Upowa¿nienia urzêdni-

cy dostali póŸno, prze-

targi zaczê³y siê dopie-

ro w czerwcu. Jak zo-

sta³y wykonane zapla-

nowane inwestycje na

Targówku?

- Niemal w 100%. Wrêcz

znakomicie.

Jak to mo¿liwe?

- Dziêki wydzia³om tech-

nicznym i eksploatacyj-

nym, oraz ZEAS. Zakoñczy-

³a siê m.in. przebudowa

przedszkola na Smoleñ-

skiej – jednego z trzech,

które by³y budowane  w la-

tach 70. w tzw. technologii

stolbudowskiej: drewniane,

ob³o¿one azbestem. Nieste-

ty, by³ to remont; natomiast

dwa pozosta³e bêd¹ ju¿ ra-

czej budowane od nowa,

choæ w tym samym miej-

scu. Pozosta³e dwa znajdu-

j¹ siê na ul. Korzona i Sy-

rokomli. Wszystkie wyma-

gaj¹ za³o¿enia fundamen-

tów, podwy¿szenia (po-

mieszczenia maj¹ wyso-

koœæ 2,5 m, a wymogiem

jest obecnie 3 m), wymiany

wszystkich instalacji, itp.

To bardzo kosztowne

przedsiêwziêcia. Ten gene-

ralny remont przedszkola

na Smoleñskiej kosztowa³

ponad milion z³.

Zakoñczyliœmy budowê I

etapu ekranów akustycz-

nych na Trasie Toruñskiej,

od Wysockiego do £abi-

szyñskiej, budowany by³

pierwszy odcinek nowej nit-

ki ul. Wincentego, d³ugoœci

ok. 800 metrów,  wykona-

no tak¿e wszystkie zapla-

nowane remonty ulic.

Wci¹¿ s³yszy siê narze-

kania na pomoc spo-

³eczn¹. Wiele spraw

jest nieza³atwionych...

- Oœrodek pomocy spo-

³ecznej podlega bezpoœred-

nio miastu, st¹d jest trochê

z boku mojej dzia³alnoœci,

jak równie¿ mo¿liwoœci. W

tej sferze zawsze by³o bar-

dzo du¿o problemów, ale

zdecydowanie najwa¿niej-

szym s¹ sprawy mieszka-

niowe. Wci¹¿ wielu miesz-

kañców Targówka ¿yje w

warunkach ur¹gaj¹cych

elementarnej cywilizacji.

Mo¿liwoœci rozwi¹zania

tego problemu wykraczaj¹

jednak poza dzielnicê.

Podczas naszej po-

przedniej rozmowy

wspomnia³ Pan, ¿e jest

szansa na podjêcie bu-

downictwa komunalne-

go.

- Owszem, to jest nadal

aktualne. W przysz³ym

roku maj¹ ruszyæ prace

projektowe na Targówku

Przemys³owym. Niedawno

jednak zarysowa³a siê jesz-

cze jedna mo¿liwoœæ, choæ

na razie jest tylko na eta-

pie rozmów. Nowy prezes

Holdingu Wars poinformo-

wa³, ¿e korzystaj¹c z fundu-

szy unijnych spó³ka chcia-

³aby podj¹æ w Warszawie

program rewitalizacji zaso-

bów komunalnych, zw³asz-

cza na Pradze Pó³noc i w

Œródmieœciu, ale w rozwa-

¿aniach tych mówi siê tak-

¿e o Targówku Przemys³o-

wym i starej czêœci zabudo-

wy Targówka Mieszkanio-

wego. Za wczeœnie, ¿eby

cieszyæ siê czy mówiæ o

szczegó³ach, ale coœ siê w

tej sferze zaczyna dziaæ.

Wszyscy wiedz¹, ¿e

Pana pasj¹ jest ochro-

na œrodowiska. Co w tej

dziedzinie   uwa¿a Pan

za szczególnie wa¿ne?

Znów wiêkszoœæ tych

spraw jest poza mo¿liwo-

œciami dzielnicy. S¹dzê, ¿e

jedn¹ z istotnych spraw,

które prze³o¿¹ siê na stan

œrodowiska na naszym te-

renie, jest zamiar przesta-

wienia siê wielkich elektro-

ciep³owni na zast¹pienie

czêœci spalanego wêgla (na-

wet do 20%) drewnem. To

znacznie zmniejszy³oby za-

pylenie i iloœæ wydostaj¹-

cych siê do atmosfery tlen-

ków azotu i zwi¹zków siar-

ki.

Wróæmy jednak do

spraw, bezpoœrednio

dotycz¹cych Targówka.

Park Wiecha, jedna z

naj³adniejszych inwe-

stycji poprzedniej ka-

dencji,  jest wci¹¿ de-

wastowany. Czy zamie-

rza Pan podj¹æ jakieœ

dzia³ania, by temu  za-

pobiec? Mo¿e czêstsze

patrole policji i stra¿y?

Mieszkañcy patrz¹ na

to z du¿ym niepoko-

jem...

- Wiem. Parê dni temu zo-

sta³y zdewastowane grani-

towe p³yty. Na wiosnê bê-

dzie nas to kosztowa³o kil-

kadziesi¹t tysiêcy z³otych.

Patrole tu jednak nic nie

pomog¹, chyba ¿e by³yby

tam ca³y czas, a to jest nie-

mo¿liwe. Wci¹¿ wierzê, ¿e w

pewnym momencie zmieni

siê stosunek ludzi do tego,

co jest w³asnoœci¹ wspóln¹

i wykonan¹ za wspólne pie-

ni¹dze.

S¹ ju¿ przymiarki bu-

d¿etowe na przysz³y

rok. Jakie najwa¿niej-

sze inwestycje s¹ pla-

nowane?

- Przypominam, ¿e w³a-

œnie s¹ to tylko przymiar-

ki, wiêcej bêdzie wiadomo

w styczniu, gdy skonstru-

owane zostanie prowizo-

rium bud¿etowe. Tak jak

mówi³em, nastêpne stolbu-

dowskie przedszkole, na

Korzona, ma zostaæ roze-

brane i zbudowane od zera.

W roku 2004 ostro¿nie pla-

nujemy pieni¹dze na pro-

jekt – 700 tys. z³. Gdyby

znalaz³y siê œrodki tak¿e na

budowê – a potrzeba na to

oko³o 2 mln z³ – to jesieni¹

mo¿na by podj¹æ prace.

Trzeba na to przewidzieæ

rok.

W miejsce zlikwidowanej

tymczasowej pêtli tramwa-

jowej na Budowlanej ma

byæ zbudowany ze œrodków

dzielnicy ³uk torów tram-

wajowych na rondzie ̄ aba,

dziêki któremu powstanie

po³¹czenie miêdzy ul. Sta-

rzyñskiego a 11 Listopada.

Planujemy te¿ 9 mln z³ na

dalsz¹ budowê ul. Wincen-

tego, która – zgodnie z za-

mierzeniami – ma dojœæ do

G³êbockiej. Ma to ogromne

znaczenie dla mieszkañców

ul. Malborskiej, bo obecnie

ca³y ruch w kierunku Car-

refoura i innych supermar-

ketów w tamtym rejonie

Trasy Toruñskiej, a tak¿e w

kierunku Bia³o³êki przebie-

ga przez œrodek ich osiedla.

Ulica Wincentego w nowym

wydaniu pozwoli na znacz-

ne zmniejszenie jego natê-

¿enia.  W przysz³ym roku

chcemy zbudowaæ tam sys-

tem kanalizacji deszczowej

wraz z przepompowni¹ i

oczyszczalni¹ œcieków. Na

razie ma powstaæ jedna

jezdnia, ale jest ju¿ rezer-

wa terenu pod drug¹.

Inwestycje drogowe cze-

kaj¹ m.in. ul. Horodelsk¹,

Witebsk¹, Zastêpow¹, Su-

ch¹; chcemy podj¹æ prze-

budowê bardzo niebez-

piecznego skrzy¿owania

Codzienna-Samarytanki-

£okietka, ³¹cznie z remon-

tem mostu. Planujemy tak-

¿e pieni¹dze na projekt

Dziœ i jutro Targówka
Rozmowa z Romualdem Gronkiewiczem, burmistrzem Targówka

nowa gazeta praska

przebudowy odcinka Odro-

w¹¿a od Staniewickiej do

dworca kolejowego. Apetyt

mamy jeszcze wiêkszy, ale

o konkretach bêdzie mo¿-

na mówiæ, gdy zostanie za-

twierdzony nasz za³¹cznik

do bud¿etu.

Czego Pan ¿yczy

mieszkañcom?

- Oprócz tradycyjnych ¿y-

czeñ – ¿eby czuli siê  dum-

ni, ¿e tu ¿yj¹. To naprawdê

wspania³a dzielnica. Teraz

ju¿ o tym wiem na pewno.

Nawet zastanawiam siê, czy

siê tu nie przeprowadziæ?

Rozmawia³a

Ewa Tucholska

W ten najpiêkniejszy czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

du¿o zdrowia, spokoju i twórczych myœli ¿ycz¹

pracownicy

Domu Kultury „Zacisze”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Noworoczne 11 stycznia.

Goœciem specjalnym koncertu „Jak s³oñce” bêdzie Witold Paszt

 lider zespo³u Vox. Wstêp wolny

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


