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 STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY. Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta
 PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
• ginekologiczna • urologiczna
• dermatologiczna • przeciwpadaczkowa
 ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów
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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

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

Sylwester
2004/2005

Pokaz fajerwerków
Do koñca listopada 3% rabatu
Gwarancja dobrej zabawy

- obiady firmowe najtaniej w Warszawie-dowóz gratis

Warszawa ul. Wybrze¿e Helskie 1/5
tel. 818 99 29, www.bellisima.com.pl

Ocena
na pó³metku

PROMOCJA GRUDNIOWA
Nowoczesne wybielanie zêbów - cena promocyjna!
Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

PANELE

SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

24 listopada odby³o siê w Warszawie spotkanie Konwentu
Przewodnicz¹cych Rad Miast Wojewódzkich. O najwa¿niejsze sprawy poruszone na tym forum zapytaliœmy przewodnicz¹cego Rady Warszawy, JANA MARIÊ JACKOWSKIEGO

Pracowity
poniedzia³ek
Dwakroæ zbierali siê radni Targówka 22 listopada. Przed po³udniem po to, by dokoñczyæ sesjê
XXVII.
Odby³o siê imienne g³osowanie uchwa³y w sprawie wyra¿enia stanowiska rady dzielnicy na
temat realizacji uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania
nieruchomoœci m.st. Warszawy
oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata szczególnie w zakresie dotycz¹cym przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci, z bonifikat¹ 99% na
rzecz cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowych.
Za uchwa³¹ g³osowali: Tomasz
Cichocki, Sylwia Góralska, Jan
Mamaj, Hanna Mochecka, Janina Paszkowska, Zbigniew Poczesny, Jerzy Raczyñski, Celina
Sierpiñska, Edyta Sosnowska,
Urszula Suzdalcew, Henryk Wiel¹dek, Krzysztof Zalewski, Alicja
¯ebrowska. Od g³osu wstrzymali
siê: Andrzej Gapys, Andrzej Kobel, Krzysztof Sirko, Maciej Œwiat³owski. Nikt nie by³ przeciw.
G³ównym tematem popo³u-

dniowej, XXVIII sesji by³a kolejna zmiana za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2004. G³osami 15 radnych, przy 3 wstrzymuj¹cych siê
od g³osu (bez „przeciwnych”),
pozytywnie zaopiniowano projekt
z autopoprawk¹ zarz¹du dzielnicy.
Plan dochodów zmniejszono o
14684480 z³ i zwiêkszono o 18
582486; plan wydatków zmniejszono o 97817 z³ i zwiêkszono o
3995823 z³ (w tym na oœwiatê o
3119483 z³, uzupe³niaj¹c niedodokoñczenie na str. 6

STOMATOLOGIA „ MEDICUS”

♦Leczenie ca³ych rodzin, RTG
♦Ortodoncja-aparaty ruchome
♦Mosty tradycyjne i bez
szlifowania s¹siednich zêbów
♦Protezy: akrylowe,
elastyczne, szkieletowe,
na zatrzaski
♦Bezp³atne konsultacje
Z¹bkowska 44, 670-46-31
(teren przychodni Medica)
Kobielska 62, 870-55-00

- Warszawa po raz pierwszy
mia³a okazjê goœciæ Konwent
Przewodnicz¹cych Rad Miast
Wojewódzkich. Jest to cia³o powo³ane 7 lat temu, grupuj¹ce 16
przewodnicz¹cych. Minê³y 2 lata
od wprowadzenia nowego ustroju samorz¹dowego, tzn. od wprowadzenia istotnej zmiany, polegaj¹cej na bezpoœrednim wyborze
wójtów, burmistrzów i prezydentów. W zwi¹zku z tym rozwa¿aliœmy i dyskutowaliœmy na temat
podsumowania pó³metka tej kadencji samorz¹du.
Wnioski zg³aszane przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ kolegów
by³y jednoznaczne i zosta³y zawarte og³oszonym stanowisku.
Wyraziliœmy zaniepokojenie bra-

czynne 9-20
sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

dokoñczenie na str. 3

KONKURS
Idea jednocz¹cej siê Europy.
Mój scenariusz lekcji
Jeszcze do 17 grudnia mog¹
zg³aszaæ siê nauczyciele warszawskich i mazowieckich
szkó³ ponadgimnazjalnych do
udzia³u w konkursie europejskim organizowanym przez
pos³a do Parlamentu Europejskiego Paw³a Piskorskiego.
G³ówn¹ nagrod¹ dla zwyciêzców konkursu bêdzie wyjazd studyjny do Brukseli. Zadaniem
uczestnicz¹cych nauczycieli w
konkursie jest stworzenie scenariusza lekcji dotycz¹cego zagadnieñ zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹ i poprowadzenie wed³ug niego lekcji. Celem konkursów jest
propagowanie idei jednocz¹cej
siê Europy, budowanie to¿samoœci europejskiej i obywatelstwa
europejskiego, rozbudzanie
wœród uczestników poczucia wiêzi z Europ¹ oraz zachêta do pog³êbienia wiadomoœci o Unii Europejskiej.

11 listopada

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

kiem równowagi miêdzy w³adz¹
wykonawcz¹ a w³adz¹ uchwa³odawcz¹, która w wyniku zmian
wprowadzonych w 2002 roku uleg³a dalszemu ograniczeniu. W naszym posiedzeniu uczestniczy³
przedstawiciel komisji samorz¹du
terytorialnego i rozwoju regionalnego Sejmu RP, Witold GintowtDziewa³towski. Nawi¹zaliœmy roboczy kontakt z komisj¹. Dotychczas dociera³y do niej sygna³y
wysy³ane przez prezydentów
miast poprzez ich silne organizacje, takie jak Unia Miast Polskich
czy Unia Metropolii Polskich. Prezydenci uwa¿aj¹, ¿e maj¹ za ma³e
kompetencje. G³os rad, g³os radnych w³aœciwie do sejmowej ko-

Konkurs dla nauczycieli jest
jednym z kilku konkursów og³oszonych przez Paw³a Piskorskiego. Pozosta³e konkursy s¹ adresowane do m³odzie¿y gimnazjaldokoñczenie na str. 8

SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI
Wszystkim obecnym
i przysz³ym Pacjentom
¿yczê weso³ych œwi¹t
i szczêœliwego
Nowego Roku
Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13
ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy
zaprasza
serdecznie mieszkañców Bia³o³êki
na

OP£ATEK Z BURMISTRZEM
Tegoroczne spotkanie odbêdzie siê 19 grudnia
tradycyjnie w parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100.
Rozpocznie siê o godz. 18 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹,
po której rozpocznie siê koncert bo¿onarodzeniowy
w wykonaniu Haliny Fr¹ckowiak.

Œwiêta z Misiem
Umiliæ ma³ym
dzieciom œwiêta
Bo¿ego Narodzenia - taki cel
przyœwieca akcji
„Œwiêta z Misiem - Œwi¹teczna wyprawka”.
Ju¿ po raz drugi radni Platformy
Obywatelskiej i Stowarzyszenia
„M³oda Demokracja” zbieraj¹
dary: zabawki dla najm³odszych
(grzechotki, maskotki), ubranka
dla niemowl¹t, pieluchy, kosmetyki dzieciêce i inne œrodki higieniczne. Do 20 grudnia mo¿na je
wk³adaæ do pude³ wystawionych
w urzêdach dzielnic, a tak¿e w koœcio³ach, szko³ach i sklepach.
Zebrane prezenty zostan¹ przekazane szpitalom po³o¿niczym i
dzieciêcym, a tak¿e Oœrodkom
Pomocy Spo³ecznej, sk¹d trafi¹
do potrzebuj¹cych matek.
Organizatorzy zbiórki zachêcaj¹: kupuj¹c prezenty swoim dzieciom, do³ó¿cie jeden - dla nieznanych maluszków, dla których - byæ
mo¿e - bêdzie to jedyny dar pod
choink¹.

Wszelkich informacji udziel¹
koordynatorzy akcji: w dzielnicy
Bia³o³êka Dariusz Dolczewski
(501 037 097), na Targówku Ma³gorzata Ciechomska (696 433
292), na Pradze Pó³noc Piotr
Szlagowski (501 612 467) oraz
Joanna Tracz-£aptaszyñska (608
385 542) i Adam Grzegrzó³ka
(602 830 198).
Du¿o aktualnych informacji w
tej sprawie zawiera strona
www.mis.w.pl

SPRZEDAM
LUB WYNAJMÊ
lokal u¿ytkowy
o powierzchni 315 m2
przy stacji
Metra Ursynów

tel. 619-09-46
619-01-60
Poznaj swojego dzielnicowego
Targówek - cz. 3, str. 7
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

„Spieprzaj, dziadu”

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

„Lechickie” Warszaw¹ rz¹dzenie...
Walcz¹c o prezydenturê
Warszawy Lech Kaczyñski
przyj¹³ na siebie realizacjê
wielu zobowi¹zañ. W pierwszym publicznym wyst¹pieniu, wyg³oszonym po objêciu
w³adzy nad miastem, by³y te¿
liczne obietnice, po których
pozosta³y... puste s³owa.
Przypomnijmy niektóre z
tych deklaracji i zobaczmy,
na ile Pan Prezydent z nich
siê wywi¹za³.
Bezwzglêdna i nieustêpliwa walka z przestêpczoœci¹ - to jedno z ulubionych hase³ Lecha Kaczyñskiego.
Tymczasem Warszawa jest
nadal liderem w statystyce
krajowej przestêpczoœci. W
2003 r. zanotowano 128 tys.
przestêpstw czyli o 3 tys. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. A co z
monitoringiem? Do koñca
kadencji SLD-UP zainstalowano 96 kamer. Obecnie
dzia³a...96 kamer. Gdzie pozosta³e 150, które zgodnie z
prezydencka obietnic¹ mia³y zostaæ zainstalowane do
koñca 2003 r.?! A gdzie podzia³y siê urz¹dzenia rejestruj¹ce, w które - od czerwca br. - mia³y zostaæ wyposa¿one warszawskie tramwaje i autobusy?!
Bêdziemy bezwzglêdnie
walczyæ ze zjawiskami korupcyjnymi - deklarowa³ Pan
Prezydent, podkreœlaj¹c, ¿e
„najbardziej korupcjogenne
jest zawieranie, po umowie,
aneksów do niej”.
Tymczasem, wg. Internetowej Ksiêgi Zamówieñ Publicznych, jego s³u¿by aneksowa³y ju¿ 1556 umów. Kolejne w¹tpliwoœci budzi realizacja inwestycji bez respektowania prawem przewidzianych procedur przetargowych, jak mia³o to miejsce
przy remoncie Al. Krakowskiej. Trudno nam tak¿e zrozumieæ argument, ¿e „w³adze
miasta nie radz¹ sobie z
przeprowadzeniem przetargu”, jakim pos³u¿ono siê
chc¹c doprowadziæ w trybie
bezprzetargowym do budowy skrzy¿owania przy Galerii Mokotów. Skoro realizacja
inwestycji wartej 21 mln z³.
przekracza³a mo¿liwoœci organizacyjne lub chêci w³adz
miasta, to jaki los czeka inne
projekty?
Mo¿e zatem nale¿a³oby
zacz¹æ od realizacji kolejnej deklaracji, która
brzmia³a: „usprawniæ
funkcjonowanie urzêdów...
Wysokie kompetencje i
kultura osobista urzêdników bêd¹ stanowi³y now¹
wizytówkê miasta”.
Jak ma wygl¹daæ kultura
urzêdników pokaza³ Pan Prezydent w swojej s³awetnej
kwestii „spieprzaj dziadu...”.
Nie jesteœmy natomiast przekonani, czy cokolwiek
usprawni³o wybudowanie
przy ul. Miodowej nowego
gabinetu wartego ok. 140
tys. z³., który okaza³ siê byæ
samowol¹ budowlan¹. Trudno nam równie¿ uwierzyæ w

kompetencje urzêdników, którzy nie poradzili sobie z wykupem gruntów pod budowê
mostu Pó³nocnego i ul.Górczewskiej, z modernizacj¹ Al.
Jerozolimskich za Dworcem
Zachodnim. W tym roku mo¿na ju¿ zapomnieæ o poszerzeniu o dwa pasy ul. Wo³oskiej.
Podobny los spotka³ ul. P³owieck¹. Nici z remontu wiaduktów przy Trasie Toruñskiej. Warszawiaków czekaj¹
zatem kolejne miesi¹ce stania
w korkach.
Dowodem potwierdzaj¹cym
kompetencje urzêdników s¹
zatem chyba tylko kilkutysiêczne nagrody (dla 30 dyrektorów biur), których rozdanie
Prezydent Kaczyñski argumentowa³: „dawa³em i bêdê
dawa³. I wcale nie za to, ze ktoœ
jest dobry, ale dlatego, ¿e mu
siê to zwyczajnie nale¿y”.
D¹¿yæ do poprawy sytuacji transportu miejskiego.
Zintegrowanie systemu komunikacji, inwestycje w infrastrukturê, w tym budowa
obwodnicy, w sposób widoczny zmieni jakoœæ transportu miejskiego...
W tej kwestii Kaczyñski
chwali siê g³ównie tunelem Wis³ostrady i Rondem Zes³añców
Syberyjskich, czyli inwestycjami, które de facto zosta³y zaplanowane i zrealizowane w
poprzedniej kadencji. Mia³a
byæ natomiast dokoñczona
Trasa Siekierkowska - a nie
jest! Wielokrotnie te¿ obiecywano oddanie w grudniu br.
stacji na Pl. Wilsona. Ju¿ dzisiaj wiadomo, ¿e na ¯oliborz
Warszawiacy nie pojad¹ metrem wczeœniej, jak na wiosnê.
Wyj¹tkowo kompromituj¹co
wygl¹da realizacja inwestycji
w I pó³roczu 2004r. Z zaplanowanych inwestycji na kwotê 1 mld 369 mln z³ wykonano
ich za 165 mln z³ - czyli 11
proc. Do listopada 2004 r.
Wydano zaledwie ok. 35 proc.
œrodków na realizacjê inwestycji.
Edukacja i wychowanie
musz¹ stanowiæ g³ówny
priorytet miasta. Zwiêkszenie dostêpnoœci do infrastruktury sportowej i dostêpnoœæ do obiektów kultury musz¹ staæ siê normalnoœci¹... We wspó³pracy z
policja i stra¿¹ stworzymy
miejsca bezpiecznego pobytu m³odzie¿y w czasie wolnym od zajêæ - grzmia³ Lech
Kaczyñski. I co?
W po³owie listopada zabrak³o ok. 50 mln z³ na pensje dla
nauczycieli. Wstrzymano te¿
wszelkie zakupy dla szkó³. W
bud¿ecie miasta zaplanowano
2 miliony na budowê dwóch
boisk na Agrykoli, ale póki co
s¹ to kolejne obiekty sportowe, o których m³odzie¿ mo¿e
tylko pomarzyæ. A ¿eby nie
by³o ¿adnych z³udzeñ - w niespe³na rok po objêciu w³adzy
Pan prezydent oœwiadczy³:
„bêdziemy ci¹æ inwestycje naszym zdaniem zbêdne, jak np.
kilka basenów”.
Poprawie edukacji i wycho-

wania s³u¿yæ mia³a natomiast
likwidacja bezp³atnych zajêæ
dla dzieci i m³odzie¿y w Wilanowie. Budynek o pow. 900 m
kw. Wraz z pieniêdzmi na remont oraz dzia³kê o pow. Kilku tysiêcy metrów Kaczyñski
postanowi³ przeznaczyæ na
prywatn¹ szko³ê filmow¹. Zapewne w celu realizowania kolejnego has³a.
Przywrócê w³aœciw¹ rolê
kulturze... Bêdzie wzrost
wydatków na kulturê w mieœcie... - brzmia³a szlachetna deklaracja.
Patrz¹c na sytuacjê Muzeum Powstania Warszawskiego, które ju¿ trzykrotnie
próbowano otwieraæ, a do dzisiaj oddano zaledwie jego fragment - za szczególnie cyniczne nale¿y uznaæ s³owa Kaczyñskiego: „przejdê do historii jako budowniczy muzeów”... (chyba jako „wiecznie
buduj¹cy”).
Bêdziemy budowaæ domy
komunalne dla osób gorzej
sytuowanych i znajduj¹cych
siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej. Stworzymy system
przydzia³u mieszkañ: nietypowe przypadki bêd¹ rozstrzygane uchwa³¹ rady
dzielnicy.
Z tej wizji nie zrealizowano
niczego. Nie rozpoczê³a a siê
budowa ani jednego domu komunalnego. Obiecana inwestycja komunalna na Targówku przy ul. Oszmiañskiej
opóŸni siê co najmniej o 8-12
miesiêcy, a na mieszkanie czeka prawie 1000 rodzin.
Bêdziemy d¹¿yli do umo¿liwienia samodzielnego
funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Przewidujemy tworzenie sieci œrodowiskowych
placówek dziennego pobytu.
£atwiejszy dostêp do lekarza i lepsz¹ jakoœæ opieki
zdrowotnej... by ka¿dy potrzebuj¹cy porady lekarza
rodzinnego móg³ byæ przyjêty w dniu zg³oszenia...
Po tych deklaracjach do lekarza rodzinnego czeka siê 23 dni, do specjalisty nawet 34 miesi¹ce. Brakuje œrodków
na utrzymanie warszawskich
hospicjów, nie mówi¹c o domach dziennego pobytu. Brak
dzia³añ dostosowuj¹cych szpitale do wymogów UE oraz krajowej ustawy o systemie ratowniczo-gaœniczym (nie okreœlono nawet, które szpitale
maja obj¹æ te funkcje). Zapowiedziano po¿yczkê na odd³u¿enie warszawskich szpitali ale tylko 3 i dopiero w przysz³ym roku, mimo, ze w bud¿ecie s¹ wolne œrodki, a Komisja Zdrowia alarmuje o jak
najszybsze dzia³ania. Ani szpitale, ani chorzy nie mog¹ czekaæ.
Przygotowujemy projekty
pod fundusze unijne. Inwestycje komunalne, które
mog¹ byæ wsparte œrodkami
unijnymi, np. renowacja zabytków, dziedzictwo archeologiczne, krajobrazy kulturowe, a tak¿e rewalitaliza-
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cja zdegradowanych blokowisk z wielkiej p³yty takie snuto wizje, gdy
tymczasem...
Urzêdnicy Kaczyñskiego
wykazali siê ra¿¹ca nieudolnoœci¹ w przygotowaniu
wniosków o unijne dotacje.
W pierwszym etapie urz¹d
stolicy przedstawi³ tylko jeden wniosek na kwotê zaledwie 4 mln EUR, gdy do
zdobycia by³o 100 mln EUR
czyli 25 razy tyle! Dla odmiany, rzekom z braku pieniêdzy zamurowano zabytkowy tunel z 1867 r., ³¹cz¹cy Cytedelê z Pl. Inwalidów.
Specjaliœci twierdza natomiast, ¿e koszt zasypana
bêdzie niewiele ni¿szy ni¿
jego odnowienie.
Nie tylko Œródmieœcie
jest wa¿ne, potrzebna jest
dba³oœæ o bardziej odleg³e
dzielnice Warszawy i taka
dba³oœæ bêdzie - twierdzi³
Pan Prezydent.
Ta dba³oœæ w szczególny
sposób ujawni³a siê w Wawrze i Wilanowie, gdzie dosz³o
do z³amania prawa i paranoicznej sytuacji dwuw³adzy poprzez mianowanie
przez Kaczyñskiego pe³nomocników rz¹dz¹cych za
plecami legalnie wybranych
burmistrzów dzielnic. Te
przyk³ady potwierdzaj¹
scentralizowanie w³adzy w
stolicy. Wszystkie decyzje
podejmowane s¹ jednoosobowo przez Pana Prezydenta lub z jego polecenia.
Ja reprezentujê prawo i
sprawiedliwoœæ - podkreœla³ Lech Kaczyñski w wywiadzie dla „Sygna³ów
Dnia” (PR I, 26.04.2004
r.) Jak wygl¹da praworz¹dnoœæ w wykonani
prawnika?
Lech Kaczyñski, dr hab.
Prawa pracy, 23 stycznia
2004 r. Wyrzuci³ z pracy dyrektorkê Domu Kultury
„Wilanów”. Dokument,
moc¹ którego to uczyni³,
zawiera karygodne b³êdy
prawne. Czytamy w nim: „w
zwi¹zku z likwidacj¹ Wilanowskiego Klubu M³odzie¿owego oraz Zarz¹dzeniem
Nr 142/2004 z dnia 6 lutego 2004 Prezydenta Miasta
Sto³ecznego Warszawy odwo³ujê Pani¹ z dniem 31
grudnia 003 r. ze stanowiska Dyrektora Wilanowskiego Klubu M³odzie¿owego”. Z
dokumentu tego wynika, ¿e
Lech Kaczyñski to prorok.
Ju¿ 23 stycznia (data na piœmie) wiedzia³, ze 6 lutego,
czyli dwa tygodnie póŸniej,
wyda zarz¹dzenie, które bêdzie dzia³a³o z moc¹ wsteczn¹ od grudnia zesz³ego
roku. Jak na prawnika specjalistê od prawa pracy
- osobliwa to konstrukcja.
Prezydenckie obietnice
rozliczyli
RADNI SLD
oraz
Przewodnicz¹cy
Rady Warszawskiej SLD
Jacek Bobrowski

porady prawne  opiniowanie umów

 sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych
♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne
♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe
♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl
Zapraszamy w godz. 9 00-1700

Przyjazna stacja
Darjaga Sp. z o.o. zajmuje siê handlem paliwami
od 2001 roku. Siedziba firmy zlokalizowana jest
w Warszawie. W chwili obecnej posiada trzy punkty
sprzeda¿y detalicznej paliw, w tym od 2001 r. w Warszawie

przy ul. Bie¿uñskiej 2a
OFERTA STACJI:

Stacja oferuje: olej napêdowy i benzynê Pb 95. Poza tym
mo¿na tu zaopatrzyæ siê w oleje samochodowe i tym podobne akcesoria oraz kosmetyki samochodowe.
Stacja jest czynna od godz. 7 do 20.
G³ównym dostawc¹ paliw do stacji jest PKN Orlen S.A.
Paliwo spe³nia wszelkie wymogi norm ustalonych dla poszczególnych rodzajów paliw.
JAKOŒÆ I NISKA CENA
Potwierdzi³a to chocia¿by ostatnia kontrola przeprowadzona przez Pañstwow¹ Inspekcjê Handlow¹. Kontrola
wykaza³a, ¿e sprzedawane przez nas na stacji przy ul.
Bie¿uñskiej 2a paliwa s¹ bardzo dobrej jakoœci.
Do stacji prowadzi dogodny wjazd. Na jej terenie kierowcy, nawet najwiêkszych pojazdów mog¹ bez przeszkód
podjechaæ pod wybrany dystrybutor i bezpiecznie, z pomoc¹ mi³ej obs³ugi zatankowaæ paliwo.
Dla firm podpisuj¹cych umowy sta³ej wspó³pracy istnieje
mo¿liwoœæ upustu od ceny aktualnej dystrybutora.
Dla sta³ych i rzetelnych klientów proponujemy dogodne
warunki p³atnoœci.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zakupu wiêkszych iloœci paliwa po cenie hurtowej.
Zapraszamy do korzystania z us³ug
oferowanych przez nasz¹ firmê.
PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

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

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

AUTO-PARTNER
Specjalistyczny serwis
samochodów francuskich
i innych
- diagnostyka, geometria
- zawieszenie, hamulce
- uk³ady kierownicze
Peugeot, Renault, Citroën
Z¹bki ul. Klamrowa 2
tel.424-96-00,050978472

www.auto-partner.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 8-20 sob.
8-18
Faktury VAT

Sylwester
SKLEPY ZOOLOGICZNE

DISKUS ZOO
AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA DLA ZWIERZ¥T
Realizujemy indywidualne zamówienia z zakresu akwarystyki s³odkowodnej, pe³ny serwis akwarystyczny, akwaria w
dowolnym wymiarze.
Dowóz akwarii gratis
Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w workach 15 kg.

SUPER CENY, RABATY!!!
ul.Mickiewicza 23 839-03-70
ul.Radzymiñska 153 679-19-00
telefon dy¿urny 0601-38-48-58

zapraszamy:
pn.-pt. 11-19 sob. 11-16
www.diskus-zoo.com.pl
diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

kameralnie i mi³o
muzyka mechaniczna, stare i nowe
przeboje z prze³omu wieków,
dobra staropolska kuchnia,
bogate menu
za jedyne 150 z³ od osoby

ZAPRASZAMY
tel. 678-96-24,
877-16-68, 0692-600-178
www.centrumzacisze2j.prr.pl

ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA
wesela - komunie - chrzciny
imieniny - jubileusze - catering
spotkania integracyjne i inne
Dysponujemy lokalem do 50 osób

ZAPEWNIAMY: mi³¹ obs³ugê,
dobr¹ kuchniê, niskie ceny
PRZYJMUJEMY zamówienia na
dania wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24, 877-16-68
0692-600-178

www.centrumzacisze2j.prv.pl

nowa gazeta praska





Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

SKUPUJEMY
Z£OM I MAKULATURÊ
bardzo wysokie ceny

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

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem BEZP£ATNIE!

MAR-MET

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

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

679-29-94
0692-691-304
0608-482-480

Ocena na pó³metku
dokoñczenie ze str. 1

misji dotychczas nie dociera³. Teraz kontakt zosta³ nawi¹zany.
Uzyskaliœmy zapewnienie
przedstawiciela komisji sejmowej,
¿e roboczy kontakt bêdzie podtrzymywany, a do wszystkich
zmian w zakresie ustawodawstwa
bêdziemy mogli zg³aszaæ swoje
uwagi i opiniowaæ projekty, nad
którymi komisja bêdzie pracowa³a. Bardzo istotny pomys³ Konwentu to obni¿enie progu referendum w sprawie odwo³ania wójta,
burmistrza lub prezydenta. Ustawodawca przewidzia³ zaporowy
próg 30% frekwencji, by referendum by³o wa¿ne. Podobno ni-

gdzie w Polsce (poza gminami do
30 tysiêcy mieszkañców) nie uda³o siê- w jakiejkolwiek sprawie takiej frekwencji uzyskaæ. Pose³
Gintowt-Dziewa³towski przyzna³,
¿e, byæ mo¿e, warto rozwa¿yæ
obni¿enie tego progu np. do 20%,
by instytucja referendum nie by³a
papierow¹ fikcj¹, która nigdzie siê
nie sprawdza.
Mówiliœmy te¿ o szeregu spraw
szczegó³owych, o pracy legislacyjnej, o funkcjonowaniu biur rad.
Nie powinny one podlegaæ w³adzy wykonawczej. Mówiliœmy
równie¿ o kwestiach zwi¹zanych
z mediami, takich jak wspó³praca
z mediami lokalnymi. Nastêpne

posiedzenie Konwentu odbêdzie
siê w kwietniu przysz³ego roku w
Bydgoszczy.
Jak wyartyku³owany zosta³
g³os warszawskich samorz¹dowców? Co najbardziej utrudnia im sprawowanie samorz¹dowej funkcji?
- W Warszawie mamy szczególn¹ sytuacjê, poniewa¿ poza
zmian¹ bezpoœrednich wyborów
na prezydenta zmieni³a siê równie¿ ustawa warszawska. W 2002
roku przeszliœmy dwie zmiany.
Ustawa warszawska nie jest doskona³a.
Wiemy, ¿e trwaj¹ prace komisji sejmowej nad dwoma projek-

OG£OSZENIE
Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
osiedla Tarchomin

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê miasta
sto³ecznego Warszawy uchwa³y nr XXXII/693/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin, obejmuj¹cego obszar wyznaczony przez:
- Przed³u¿enie po³udniowo-zachodnich granic dzia³ek ew. nr 4/13, 4/19, 4/20, 121, 124 z obrêbu 4-04-03;
- Po³udniowo-wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Przemian i jej przed³u¿enie do ul. Majolikowej;
- Pó³nocno-wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Majolikowej;
- Pó³nocno-wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Milenijnej;
- Pó³nocno-wschodnie i pó³nocno-zachodnie granice dzia³ek ew. nr 146/1, 146/ 2, 147/20,
145/2, 145/1 z obrêbu 4-03-20
- Wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ulicy Modliñskiej,
- Pó³nocna linia rozgraniczaj¹ca ul. Leliwitów, linia energetyczna 220 KV, po³udniowa linia
rozgraniczaj¹ca ul. Œwiatowida, wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Myœliborskiej, pó³nocna linia
rozgraniczaj¹ca ul. Porajów, wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Œwiderskiej, pó³nocna i po³udniowo-wschodnia granica dzia³ek ew. nr 7, pó³nocno-wschodnia granica dzia³ek ew. nr 8, 9, 53,
17 z obrêbu 4-03-08, zachodnia i po³udniowa granica dzia³ek ew. nr 17 z obrêbu 4-03-08;
- Pó³nocno-wschodnia granica wa³u wiœlanego do granicy dzia³ki ew. nr 21/1 z obrêbu 4-0123;
- Zachodnia, pó³nocno-zachodnia i pó³nocno-wschodnia granica dzia³ki ew. nr 21/1 z obrêbu
4-01-23
- Pó³nocno-zachodnia i pó³nocno-wschodnia granica dzia³ki ew. nr 22/1 z obrêbu 4-01-23;
- Pó³nocna linia rozgraniczaj¹ca ulicy Mehoffera.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie do Biura Naczelnego Architekta Miasta, PKiN, pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa, skr. pocztowa 44 lub w kancelarii Biura Naczelnego Architekta Miasta,
piêtro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do planu osiedla Tarchomin”) w terminie do 17 stycznia 2005 roku.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

tami. Jeden z nich, zg³oszony
przez pos³ów SLD, roboczo i
umownie mo¿na nazwaæ „decentralizacyjnym”, czyli zwiêkszaj¹cym kompetencje dzielnic. Drugi
projekt, „centralistyczny”, zg³oszony zosta³ przez grupê pos³ów
Prawa i Sprawiedliwoœci.
W tej chwili trwa spór w samorz¹dzie warszawskim, g³ównie o
rolê dzielnicy w funkcjonowaniu
miasta. Ja osobiœcie prezentujê
pogl¹d, ¿e powinna byæ stosowana zasada pomocniczoœci (w Unii
Europejskiej zwana zasad¹ subsydiarnoœci), tzn. dany szczebel
powinien mieæ tyle kompetencji,
ile jest w stanie wykonaæ. Nie ma
sensu nadmiernie decentralizowaæ ze wzglêdów ideowych, programowych czy ideologicznych. Z
drugiej strony - nie ma sensu nadmiernie centralizowaæ, poniewa¿
zbyt scentralizowany system zabija ideê samorz¹dnoœci. Samorz¹d jest przede wszystkim form¹
realizacji wspó³odpowiedzialnoœci
mieszkañców za dobro wspólne,
czyli za teren i sprawy, które stanowi¹ ich codziennoœæ.
Dziêkujê za rozmowê
Zofia Kochan
OD REDAKCJI
W przyjêtym stanowisku Konwent Przewodnicz¹cych Rad
Miast Wojewódzkich stwierdza,
¿e reforma z 2002 roku nie tylko
ograniczy³a kompetencje organów stanowi¹cych na korzyœæ organów wykonawczych, ale tak¿e
znacznie ograniczy³a funkcje kontrolno-nadzorcze rad. Zdaniem
cz³onków Konwentu, funkcja ta
winna obejmowaæ - raz lub dwa
razy w roku - obligatoryjn¹ ocenê
prezydenta, obejmuj¹c¹ ca³okszta³t jego dzia³añ, w tym g³ówne kierunki polityki miejskiej.
Otrzymanie przez prezydenta
oceny negatywnej winno skutkowaæ okreœlonymi ustawowo konsekwencjami. Konwent postuluje
przywrócenie radom uprawnienia
w zakresie zatwierdzania regulaminów organizacyjnych urzêdów.
Apeluje do rad i ich przewodnicz¹cych o kierowanie do Sejmu
propozycji zmian legislacyjnych.
Realizacja tych zmian mog³aby
nast¹piæ w nastêpnej kadencji
Sejmu.

wysoka jakoœæ - niska cena
Czy mo¿na to pogodziæ?
w sklepie OKAZJA

tak!

koñcówki serii, towary
z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych, urzêdów
skarbowych i celnych
Y2XWT
DOSTAW

YGODNIU

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego
pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 618-64-19
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SUPERDENTYSTA
Elastyczne
protezy nylonowe

S
W
E
N

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.
W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce
uchodzi za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie -bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego przed
za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej elastycznoœci mo¿e
omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomiczne które przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu.
A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moj¹ stronê WWW, najlepsz¹
w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria,
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (z ty³u apteki)
PS. SPRZEDAM Mitsubishi Carisma 1.8 , 98 r. pe³ne wyposa¿enie, I w³. - stan bardzo dobry

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

BELPOL tel/fax 670-06-58
ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)
SPECJA£ WIEJSKI - wyroby gospodarskie

Za co p³acisz?
Idziesz do sklepu i kupujesz: pó³
kilo kie³basy, æwieræ kilo szynki,
najlepiej ju¿ krojonej. P³acisz.
Za co p³acisz? Jaka czêœæ Twoich pieniêdzy to koszt miêsa, pracy masarni, narzut sklepu, a jaka
- to œrodki chemiczne które sprawiaj¹, ze z kilograma miêsa powstaj¹ dwa kilogramy szynki i to
takiej, ¿e o œcianê mo¿na ni¹ rzucaæ, a ona siê nie rozleci mimo,
¿e „sklejana” z kawa³ków miêsa?
Jak¹ czêœæ ceny stanowi¹ preparaty konserwuj¹ce tak silnie, ¿e
miêso sprzed miesi¹ca dziœ kupujesz jako œwie¿¹ dostawê polêdwicy? Ile dodano poprawiaczy smaku, preparatów o zapachu wêdzenia, kolorantów i zwyk³ej wody?
W domu okazuje siê, ze z szynki cieknie jakiœ p³yn a kie³basa,
choæ wygl¹da nieŸle, jest dziwnie
œliska i bez smaku...
Bo nie ma to, jak wyroby gospodarskie. Ch³op - wiadomo mia³ sad jab³oni. Jab³ka by³y na
sprzeda¿, dla „miastowych”, ale
te dwie jab³onki trzyma³ „dla swoich”. Bez oprysków, bez chemii.
S¹ w Polsce producenci, którym
dro¿sza tradycja ni¿ masówka za
wszelk¹ cenê. To prawdziwi masarze. Jedynym œrodkiem chemicznym w wêdlinach jest sól peklujaca, drewno do wêdzarni bierze siê
z tego samego nadleœnictwa a wêdzarnia - a jak¿e, tradycyjna, pozwala wêdziæ na gor¹co i na zimno. Wêdliny s¹ soczyste, ale nie
wodniste; pe³ne smaku kie³baski z
chrupi¹c¹, lœni¹c¹ œwie¿oœci¹
skórk¹, ró¿owe szynki z br¹zowym otokiem i w¹ziutkim paseczkiem t³uszczyku, dla wiêkszej so-

czystoœci i smakowitoœci wnêtrza.
To wszystko mo¿na ju¿ dziœ kupiæ
tu¿ obok Twojego domu: nowo
otwarty sklep „SPECJA£ WIEJSKI”
przy ul. Œwiderskiej 100/20. Certyfikaty, gwarantuj¹ce „gospodarsk¹” produkcjê, bez chemii. Ultranowoczesne wnêtrze z przepiêknym, tradycyjnym wystrojem: opas³e kufry wiejskie malowane w
kwiaty, a za lad¹ pogodne, m³ode gosposie w haftowanych bluzeczkach. Towar - najprzedniejszy, od sprawdzonych producentów z ró¿nych zak¹tków Polski.
Niebawem dojdzie uczciwy chleb
na zakwasie, chrupi¹ce bu³eczki
z miêciutkim œrodkiem zamiast
„ulepszanej” waty, twaro¿ki i sery
krowie, kozie, owcze; zio³owe, wêdzone, a wszystkie przygotowane
wed³ug starych receptur wyrobów
gospodarskich. Bêdzie mas³o z
„³¹kowego” mleka, bez kolorantów i konserwantów.
To prawda, terminy wa¿noœci
nie bêd¹ wynosi³y kilka miesiêcy,
ale poka¿cie mi gospodarstwo, w
którym, maj¹c swojskie, pyszne jad³o, bêd¹ kupowaæ tê chemiê ze
sklepu?
Jeœli chcesz przypomnieæ sobie
pyszne smaki dzieciñstwa, jeœli
dbasz o zdrowie swoje i bliskich,
jeœli kupuj¹c, chcesz p³aciæ za jedzenie a nie za chemiê, wodê i
ulepszacze - odwiedŸ koniecznie
SPECJA£ WIEJSKI
WYROBY GOSPODARSKIE
ul. Œwiderska 100/20,
czynne 11-19, soboty 8-15.
Szczegó³y i zamówienia
tel. 670-37-93 www.specjal.pl
Pospiesz siê, bo inni ciê ubiegn¹!
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nowa gazeta praska
PODARUJ ZDROWIE NA GWIAZDKÊ
1-24 grudzieñ promocja karnetów

GROTA SOLNO-JODOWA

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres

Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹
kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

KREDYT
KONSOLIDACYJNY
-³¹czenie kredytów w jeden
-jedna ni¿sza rata-zamiast wielu
Wiêcej informacji na stronie
-dodatkowa gotówka
www.chrobry.org.pl

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa

33

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Legia Honorowa dla ch³opaka z Bródna
Na rogu ulicy Grenadierów i
Alei Stanów Zjednoczonych
ustawiono kilka lat temu tablicê
upamiêtniaj¹c¹ ¿o³nierzy polskich walcz¹cych we Francji.
Widnieje tu napis:
Grenadierom Legionów
Polskich
1797 - 1800
Ksiêstwa Warszawskiego
1807 - 1813
Powstania Listopadowego
1830 - 1831
1 Dywizji Grenadierów
Francja 1940
Towarzysze broni
Dieuze - Lagàrde - Baccarat
Nad tablic¹ krzy¿ Virtuti Militari i orze³. U do³u natomiast rysunek granatu. Grenadierzy do
XVII wieku byli jednostk¹ piechoty wyszkolon¹ do walki przy
u¿yciu granatów. Do XVIII wieku mianem grenadierów oznaczano oddzia³y wyborowe wojska. W 65-lecie wybuchu II wojny œwiatowej trzeba wspominaæ o jej bohaterach - ¿o³nierzach polskich. Walczyli na
wszystkich frontach. Po tragicznym wrzeœniu 1939 r. bronili najpierw Francji. W styczniu 1940
r. na mocy porozumienia francusko-polskiego rozpoczêto
tam formowanie polskich jednostek wojskowych. Pierwsza
by³a 1 Dywizja Grenadierów licz¹ca ok. 16 tys. ¿o³nierzy, dowodzona najpierw przez gen.
Stanis³awa Maczka, a nastêpnie przez gen. bryg, Bronis³awa Ducha. W maju i czerwcu
tego¿ roku walczy³y we Francji
równie¿ inne polskie jednostki,
wœród których nie brakowa³o
lotników i marynarzy. 1 Dywizja
Grenadierów walczy³a na polach Lotaryngii i Alzacji do 21
czerwca 1940 r. Nie skapitulowali nawet gdy wojska francuskie zaniecha³y dalszej walki.
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Szczególnie krwawe bitwy w
tym na bagnety stoczono pod
Dieuze i Lagàrde w obronie kana³u Marna - Ren i pod Baccarat. Poleg³o 900 ¿o³nierzy. Rannych 2800, a zaginionych
1500. Oko³o 9000 ¿o³nierzy
przedar³o siê z okr¹¿enia. Wiêkszoœæ z nich dosta³a siê do niewoli niemieckiej.
Wspomnieniami sprzed 65 lat
dzieli siê ze mn¹ pan Janusz
Leleno. Urodzi³ siê w 1916 r. w
rodzinie kolejarskiej. Mieszka³
przy ul. Oliwskiej 1. O sobie
mówi, ¿e wychowa³ siê na
Dworcu Warszawa-Praga. Tutaj bowiem w 1918 r. rozpocz¹³
pracê jego ojciec. Do wybuchu
wojny w 1939 r. by³ zawiadowc¹ stacji Warszawa-Praga. Pan
Janusz ukoñczy³ Techniczn¹
Szko³ê Kolejow¹ na ul. Chmielnej. Od najm³odszych lat zajmowa³ siê sportem. Najpierw amatorsko biega³ na dystansie 400
m na stadionie w Golêdzinowie,
póŸniej zajmowa³ siê boksem.
Trenowa³ 3 lata w klubie sportowym Polonia pod okiem Feliksa Stamma, póŸniejszego
œwiatowej s³awy trenera. Zakosztowa³ równie¿ sportu spadochronowego. Do dziœ nosi
odznakê LOPP. S³u¿bê wojskow¹ odbywa³ w 1 Pu³ku Lotniczym w Warszawie. W 1939 r.

zosta³ delegowany na ówczesne Kresy. Tam zasta³ go wybuch wojny. Z Suwa³k do Warszawy na miejsce mobilizacji jecha³ osiem dni. Ze stolicy znów
odby³ dalek¹ podró¿ a¿ do Tarnopola znajduj¹c siê w sk³adzie
rozproszonych oddzia³ów wojskowych. 18 wrzeœnia zosta³
aresztowany przez Sowietów i
osadzony wraz z innymi ¿o³nierzami w cegielni pod Tarnopolem. Z niewoli uda³o siê uciec.
Pokona³ granicê Rumunii, potem Francji. ¯o³nierzy polskich
zgromadzono w obozie pod Pirenejami. By³ to dawny obóz dla
jeñców hiszpañskich i sowieckich po wojnie domowej. Brud i
smród, robactwo i choroby nêka³y wszystkich. Kiedy tylko pojawi³a siê mo¿liwoœæ wcielenia
do 1 Dywizji Grenadierów pan
Janusz zg³osi³ siê jako ³¹cznoœciowiec. Przydzielono go do 2
pu³ku. Ca³¹ kampaniê francusk¹ odby³ w szeregach tej jednostki. Genera³ Bronis³aw Duch

dowódca 1 DG. w 1970 r., w
trzydziestolecie bitwy pod Lagàrde, podczas ods³oniêcia tam
pomnika powiedzia³: 1 Dywizja
Grenadierów walczy³a do ostatniej chwili u boku oddzia³ów
francuskich - a nawet d³u¿ej - i
gdy nast¹pi³ rozejm, 1 Dywizja
Grenadierów broni nie z³o¿y³a.
Janusz Leleno wraz z innymi towarzyszami broni dosta³ siê do
niemieckiej niewoli. Pocz¹tkowo przebywa³ w Strasburgu,
póŸniej w innych obozach. Podczas czterech lat niewoli cztery
razy ucieka³. Ostatnia ucieczka
4 grudnia 1944 r. uda³a siê. Dotar³ do Szwajcarii, a stamt¹d
wkrótce do po³udniowej Francji,
gdzie ju¿ byli Amerykanie. Wojna jeszcze trwa³a. Zosta³ zatem
jednym z za³ogi czo³gu Herman. W mieœcie Ulm zakoñczy³
s³u¿bê wojskow¹. W lipcu 1946
r. wróci³ do domu w stopniu plutonowego, z cenzusem. Dziœ
ma stopieñ porucznika WP i 28
odznaczeñ polskich i zagranicznych. W roku bie¿¹cym w
zwi¹zku z uroczystoœciami

Tak nagle zima odebra³a
kolory
W czarno bia³y œwiat zamieni³a
Pejza¿e i miasta
Dwubarwnie uproœci³a
Szlachetnie i mroŸno
Nadesz³a by odejœæ
Nadzieja...
Ty...
Ko³o Literackie Poetyckie
Rymowanie i Chór ,,Zacisze’’
zapraszaj¹
14 grudnia (wtorek), godz.17
do Domu Kultury ,,Zacisze’’
ul. Blokowa 1 na

POETYCKI WIECZÓR
WIGILIJNY

zwi¹zanymi z rocznic¹ l¹dowania aliantów w Normandii otrzyma³ jako jeden z dziesiêciu by³ych ¿o³nierzy polskich walcz¹cych we Francji Order Legii Honorowej. Na przestrzeni 200 lat
otrzyma³o go dot¹d 400 naszych rodaków.
Po powrocie do kraju pracuje w Zjednoczeniu Energetycznym. A ca³y czas poœwiêca siê
sportowi. Jest znanym organizatorem i najstarszym sêdzi¹
lekkoatletycznym w Polsce.
Chlubi siê takimi wychowankami jak: Sid³o, Komar czy Korzeniowski. Kiedy siê ¿egnaliœmy,
88-letni pan Janusz Leleno zapewnia³ mnie, ¿e bêdzie komentowa³ udzia³ naszych lekkoatletów na Olimpiadzie w Atenach.
Niestety œmieræ przekreœli³a
te zamiary.
tekst i foto Pawe³ Elsztein

ø
ø
ø

manicure
pedicure
tipsy

0502-263-296

Klub rowerowy „Trybik”
organizuje coroczn¹ zbiórkê zabawek
oraz odzie¿y dzieciêcej (w dobrym stanie)
Dary zostan¹ przekazane do Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi
przy ulicy Czajki 2 i Domu Dziecka w Radoœci ul. Podmok³a 4.
Darowizny prosimy sk³adaæ do 18 grudnia w pokoju nauczycielskim przy sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ nr 45 im. Królowej
Jadwigi przy ul. Jagielloñskiej 7
Informacje tel. 619-16-92, kom. 0604-051-843

DU¯Y
WYBÓR

Zapewniamy dobra poezjê,
wspólne kolêdowanie i ... kilka
domowych kulinarnych
specja³ów
Wstêp wolny

Polskie gazety lokalne
popieraj¹
naród ukraiñski
w d¹¿eniu do demokracji
TRESURA
PSÓW
rasowych i nierasowych
”GRANICA”
szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311
0504-649-287, 424-26-95

pi¿am
koszul
nocnych
szlafroków
oraz

bluzek
ATRAKCYJNE CENY

zapraszamy pon.-pt. 9-17, sob. 9-13
tel. 814-33-84 ul. Modliñska 129

Z.P.H.U. „EDYTA”

OKNA PCV i AL.
drzwi antyw³amaniowe i wewnêtrzne,
¿aluzje, rolety, verticale, markizy, parapety

Wy¿szy VAT. Ceny NIE!
SPRZEDA¯

MONTA¯
BIURO HANDLOWE:

Koby³ka, ul. Ceglana 10A tel. 786-41-09, 0508-381-229
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Nasz cz³owiek w Brukseli

Na w³asne oczy
Co wybrany w Polsce pose³ do Parlamentu Europejskiego
mo¿e zrobiæ dla prasy lokalnej? OdpowiedŸ na to pytanie nadesz³a do redakcji kilkunastu gazet lokalnych z Warszawy i
okolicznych miejscowoœci - w formie zaproszenia do Brukseli, z wizyt¹ w Parlamencie Europejskim. Wyjazd zaproponowa³o i zorganizowa³o biuro pos³a do europarlamentu, Paw³a Piskorskiego z Platformy Obywatelskiej.
Wys³annik NGP znalaz³ siê w
22-osobowej grupie, która 23 listopada przyjecha³a do stolicy
Belgii, gdzie mieszcz¹ siê siedziby g³ównych instytucji Unii
Europejskiej..

By³a okazja do obejrzenia, w
jesiennej aurze, miasta, powsta³ego w VII wieku na moczarach przylegaj¹cych do rzeki
Senne (w dialektach Franków
„Bruksela” mog³o znaczyæ tyle,
co „mieszkanie na moczarach”:
„broek” - grzêzawisko, „sale” mieszkanie. W drodze uwagê
przyci¹ga³y znane obiekty, jak
Atomium – pami¹tka po Œwiatowej Wystawie Expo 1958; gotycki ratusz na Grand Place,
Dom Królewski, katedra œw. Micha³a, patrona miasta.
Spacer przybli¿y³ uroki architektury XIX-wiecznych uliczek,
zabytkowych obiektów na rynku starego miasta, muzeów, restauracyjek i pami¹tek-symboli, takich jak pos¹¿ek siusiaj¹cego ch³opczyka Manneken
Pis.
Niewykluczone, ¿e specjalnie na spotkanie z grup¹ dziennikarzy z Warszawy, przed Domem Królewskim pojawi³a siê
Gwardia Królewska.
Najwa¿niejszym punktem
wyprawy by³a wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Po przejœciu niemi³ych, ale niezbêdnych procedur kontrolnych
dziennikarze znaleŸli siê we
wnêtrzach, gdzie zapada wiele
decyzji wa¿nych dla spo³ecznoœci pañstw Europy. Obserwo-

dzi³ na 5-letni¹ kadencjê sk³ad
nowej Komisji Europejskiej pod
przewodnictwem José Manuela
Barroso. Komisarzem ds. polityki regionalnej zosta³a Danuta
Hübner.

Parlament Europejski obraduje w Brukseli i w Strasburgu.
Znacznie wiêcej spraw rozstrzyga siê w komisjach, które przygotowuj¹ uchwa³y, ni¿ na ogólnym forum. Wci¹¿ trwa dyskusja, na ile jêzyków maj¹ byæ t³umaczone obrady. Na razie obowi¹zuje 20; numer 18 to jêzyk
polski. Trwa bój o jêzyk irlandzki.
Prawicowa Frakcja Europejskich Demokratów EPL-ED ma
w Parlamencie Europejskim 19
pos³ów z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Pawe³ Piskorski podaje Uniê
Europejsk¹ jako przyk³ad ewolucji instytucji. Przewiduje, ¿e za
kilka lat Parlament Europejski

Na pytanie, dlaczego dla europarlamentarzysty wa¿na jest
wspó³praca z pras¹ lokaln¹, Pawe³ Piskorski powiedzia³: Od
dawna podkreœlam, ¿e Pañstwa
rola dorównuje roli wielkich mediów. Uwa¿am, ¿e prasa lokalna jest mniej upolityczniona,
bardziej swojska, przekonuj¹ca,
zapewnia rzeteln¹ informacjê.
Zadeklarowa³ sta³¹ wspó³pracê,
przekazywanie wiedzy i nowinek.
Pomocy udzielaæ bêdzie
Aleksandra Hebda, asystentka
Paw³a Piskorskiego z biura w
Brukseli, ¿yczliwy i kompetentny przewodnik grupy prasowej
po tym mieœcie.
Przy Unii Europejskiej pracuje na sta³e 13 korespondentów.
Biuro EPL-ED bezpoœrednio
wspó³pracuje z mediami wojewódzkimi. Przedstawiciel biura
zapewni³, ¿e gotów jest przybli¿yæ mediom lokalnym interesuj¹ce ich sprawy. Wys³annik

NGP poprosi³ o informacje z nowego resortu komisji Europejskiej, od Viviane Reding (Luksemburg), komisarza ds. spo³eczeñstwa informacyjnego i
mediów. NGP chce tak¿e otrzymywaæ i przekazywaæ czytelnikom informacje o mo¿liwoœciach pozyskiwania funduszy
lokalnych UE i ich przeznaczeniu.
Nowe funkcje, zwi¹zane z
uczestnictwem Polski w Unii
Europejskiej, dziennikarze prasy lokalnej chcieliby pe³niæ jak
najlepiej. Wizyta w Brukseli zaostrzy³a apetyt na bli¿sze poznanie innych miejsc, wa¿nych
dla instytucji Unii Europejskiej.
Zofia Kochan
fot. Urszula Szali³ow

MEBLOWY

SALON FIRMOWY

CENY FABRYCZNE!
DU¯Y
WYBÓR
600 m2
EKSPOZYCJI

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
i mechanicze
• zegary œcienne
i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)
tel. 619-72-33

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

50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

Strony www - skoki narciarskie

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

Szaleñstwo skoków narciarskich w³aœnie siê rozpoczê³o. Adam
Ma³ysz powoli wspina siê na wy¿sze miejsca w tabeli wyników, co
dodaje kolejnym zawodom niezwyk³ej dramaturgii, a kibiców przyprawia o dreszcz emocji. Wszystkim, którzy pragn¹ byæ na bie¿¹co ze
skokami narciarskimi polecamy znakomit¹ witrynê www.skocznia.com.
Serwis jest bardzo profesjonalnie prowadzony i aktualizowany na bie¿¹co, nowe informacje pojawiaj¹ siê w nim tu¿ po zakoñczeniu kolejnych zawodów. Mo¿na poczytaæ archiwum, zapoznaæ siê z biografi¹
Ma³ysza, poznaæ wagê i wzrost zawodników nie tylko polskiej reprezentacji. Imponuj¹ca jest galeria zdjêæ. Bardziej dociekliwi maj¹ szansê
poznaæ historiê skoków narciarskich, przeœledziæ etapy skoku i techniki skakania. Dla fanów szczególna gratka w postaci tapet, które
mo¿na pobraæ i za³o¿yæ na w³asnym komputerze.
(egu)

ul.

£adna 23

BAR RESTAURACYJNY
tel. 679-36-30
SYLWESTER
0603-956-654

f
f wesela
f przyjêcia firmowe

d

HURT - DETAL

Sklep Firmowy na Targowisku
przy „Uniwersamie”
ul. Grochowska pawilon 88A

=+

BIURO
KSIÊGOWE

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

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien
przy pl. Hallera

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

MAGIEL
I PRALNIA
CHEMICZNA
- garderoby
- bielizny
- pranie dywanów (odbiór
i dostawa gratis)

zajmujemy siê równie¿
projektowaniem i wykonawstwem instalacji
elektrycznych oraz wystrojem wnêtrz

body

ul. Brechta 9

przyjmujemy zamówienia
na dania wigilijno-œwi¹teczne

wed³ug projektów w³asnych i zleceniodawcy

niskie ceny!
ul. Szanajcy 14
tel. 619-85-44
w niu tu
s
ud u
gr up
%

Zak³ad optyczny
OMAZ

15

bêdzie mia³ wiêksze uprawnienia ni¿ obecnie. Pracê parlamentu ocenia jako bardzo dobrze zorganizowan¹, choæ nie
woln¹ od wad, takich jak biurokracja i fakt, ¿e obrady odbywaj¹ siê w dwóch miastach. Pose³ Piskorski spêdza 3– 4 dni w
tygodniu w Brukseli, 3 razy w
miesi¹cu jest w Strasburgu. W
jego kalendarz wpisuj¹ siê tak¿e krótkie pobyty w Warszawie.

MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

PRODUCENT SPRZÊTU OŒWIETLENIOWEGO

wali debatê w g³ównej sali obrad, obejrzeli biuro Paw³a Piskorskiego i kuluary.
Parlament Europejski jest jedyn¹ wybieran¹ demokratycznie instytucj¹ Unii Europejskiej.
Funkcjonuj¹ w niej ponadto: Komisja Europejska, Rada Ministrów i Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci z siedzib¹ w
Luksemburgu. W listopadzie br.
Parlament Europejski zatwier-

PRODUCENT MEBLI

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

METART rok za³o¿enia 1976

ul. Wileñska 13 lok.43
tel. 619-62-77, fax 618-71-68
tel. kom. 0691-325-912

Pracownia jubilerska

poleca - du¿y wybór opraw
- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW
ul. Kondratowicza 18, tel. 332-03-07
czynne pn.- pt 10-19, sob. 10-14
okuliœci: wt. 14.30-17.30, czw. 15.30-18.30

ul. Kondratowicza 8, tel. 326-53-68
czynne pn.-pt. 8.30-16.30

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

gratis
strzy¿enie
i modelowanie

strzy¿enie dzieci
kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

PE£NA KOSMETYKA
kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i dzieci)
STYLIZACJA PAZNOKCI
AKRYL / ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³
MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe
SOLARIUM - od 83 gr/min
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753
dojazd do Klienta
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mini og³oszenia
NAUKA
A. nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ANGIELSKI doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki,
potoczny) Tarchomin 676-73-65
ANGIELSKI nauka, matura 0609631-186
JÊZYK polski, nauczycielka z doœwiadczeniem 322-60-32, 0691082-071
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 61428-11; 0695-756-832
MATEMATYKA 20z³/h tel. 0880461-808
MATEMATYKA, chemia 839-3207, 0698-414-705
MATEMATYKA, fizyka student
PW 614-54-02, 0604-198-938
MATEMATYKA studentka UW
888-720-156
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 619-5231
MEDICA - lekarze wszystkich specjalnoœci, analizy - pe³ny zakres,
RTG, USG, EKG, audiometria,
szczepienie przeciwko grypie.
Nowoczesna diagnostyka komputerowa ca³ego organizmu - OBERON ul. Z¹bkowska 44 tel.619-4023, 619-26-14
SPRZÊT rehabilitacyjno-medyczny, materace ortopedyczne Targowa 59, tel./fax 818-77-68 (raty)
ZDROWO zeszczupleæ z diet¹
Cambridge 619-74-93, 0503-539220
US£UGI
ANTENY, domofony, elektroinstalacje 497-51-66, 0503-719178
CATERING, wesela, obiady firmowe na telefon 818-99-29
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605726-258
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
GLAZURNIK, hydraulik 0506091-379, 614-49-34
INSTALACJE elektryczne projektowanie nadzór i wykonawstwo
811-81-29, 0508-160-907
KAZUS II S.C. -ekspresowe dorabianie kluczy -immobilizery kodowanie -monta¿ zamków -awaryjne otwieranie zamków -piecz¹tki w 1 godz. -ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. Ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21, kom.
0506-179-661
KRAWIECKIE, kuœnierskie 67930-64
KRAWIECKIE poprawki pasa¿
handlowy Tarchomin ul. Œwiatowida 49 pawilon 33
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek automatycznych 670-31-87
NAPRAWA pralek, lodówek,
zmywarek, tanio, solidnie 67900-57, 0501-587-257
NAPRAWA pralek i sprzêtu AGD
614-61-86, 0604-175-983
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.0015.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, monitorów 0604-972-969, 311-07-54
PRALNIA dywanów 10 z³/m2 ul.
Zwyciêzców 55 tel. 617-73-81 od
10-18
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE ekologicznie Karcherem
dywanów, wyk³adzin, tapicerki,
materacy. Dojazd gratis 619-4013, 0502-928-147
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul. Konopacka 21, czynne 9-17 tel. 61910-67
PRZEWÓZ ¿ukiem 0505-034387
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkryta 0601-569-710
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-8148
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501550-975

WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail:alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe brzoza,
d¹b 0505-034-387
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603-616682

SPRZEDAM ford fiesta 1,4
benz. (1994 r.) na bia³ych tablicach i daihatsu charade
1,3 automat (1989) zarejestrowany w Polsce tel. 0602-291793
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 83136-48
PRACA
BEZINTERESOWNIE pomogê
osieroconym ma³oletnim dzieciom (wychowywanym przez
dziadków, babcie, ciocie) kontakt telefoniczny rano w godz.
8-9.30, wieczorem 20-22 0601667-161

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11
tel. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Pracownia ceramiczna - MAGENTA
Zaprasza na zajêcia do pracowni ceramicznej
w ka¿d¹ œrodê w godz. 17-20.
Proponujemy: naukê lepienia z gliny, realizacjê w³asnych
projektów, malowanie ceramiki angobami i szkliwienie,
wypalanie prac w piecu, wypalanie w piecu raku
w plenerze, plenery ceramiczne.
Informacje - Sekretariat Domu Kultury „Œwit”
w godzinach 15-20 pod nr tel: 811-11-09, 811-05-01

VI KRP

Z pracy policji
28 listopada w godz. popo³udniowych na ulicy Brzeskiej trzej
mê¿czyŸni znêcali siê fizycznie
nad prawdopodobnie wczeœniej
potr¹conym przez samochód kotem. Kopali go (grali nim w pi³kê)
a póŸniej jeden z nich nog¹ zadepta³ kota. Dzia³o siê to na
oczach przechodniów – nikt nie
reagowa³. Bêd¹cy z tymi mê¿czyznami pies równie¿ bez przeszkód pastwi³ siê nad kotem. Zdarzenie to zosta³o zarejestrowane
za pomoc¹ kamer, s³u¿¹cych do
monitoringu tego odcinka ulicy.
Stra¿nicy miejscy wspólnie z policjantami KRP VI Warszawa podjêli interwencjê, w wyniku której
zatrzymano Roberta G. lat 21,
Adama M. lat 19 i nieletniego
Mariusza S. lat 16, przy czym ten
ostatni jest dobrze znany tutejszej
Sekcji Nieletnich i Patologii ze
wzglêdu na objawy g³êbokiej demoralizacji. Czynnoœci procesowe
w tej sprawie maj¹ce na celu

ujawnienie wszystkich okolicznoœci zdarzenia trwaj¹.
28 listopada pó³nocnoprascy
policjanci otrzymali zg³oszenie o
tym, ¿e Pawe³ K. znêca siê psychicznie i fizycznie nad swoj¹
¿on¹ Katarzyn¹ K. W centrum
Starej Pragi powy¿szy fakt zosta³
potwierdzony, przy czym w trakcie prowadzonych czynnoœci procesowych okaza³o siê, ¿e krewki
pan Pawe³ w tym dniu wspólnie z
¿on¹ spo¿ywa³ alkohol. Pomiêdzy
ma³¿onkami wywi¹za³a siê k³ótnia. W czasie jej trwania m¹¿ kilkukrotnie uderzy³ ¿onê w twarz,
a gdy siê przewróci³a na pod³ogê
kopa³ j¹ w brzuch. Podczas wykonywanych z udzia³em Paw³a K.
czynnoœci procesowych przyzna³
siê do maltretowania ¿ony. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa
Praga-Pó³noc wobec Paw³a K.
zastosowano dozór policyjny.
Czynnoœci w tej sprawie s¹ trakcie.

Od sukcesów w g³owie siê przewraca
Wszystkie ogólnopolskie
dzienniki komentuj¹ na stronach
sto³ecznych sukcesy prezydenta
Kaczyñskiego. Tylko nieliczne
staraj¹ siê pokazaæ w miarê
obiektywny obraz jego dzia³añ.
Ma prezydent Kaczyñski swoje
dokonania np. otwarcie Muzeum
Powstania Warszawskiego w 60
rocznicê wydarzeñ ( co prawda
na raty) ale czy inny prezydent
Warszawy nie dokona³by tego
tak¿e? Wszak pomys³ nienowy i
prace nad t¹ koncepcj¹ trwa³y
wiele lat.
Muzeum to muzeum, a pomoc
by³ym powstañcom to rzecz inna.
Czy Pan Prezydent zrobi krok
dalszy i zrewiduje pomys³y swoich praskich urzêdników na lokalizacjê Domu Kultury wraz z hal¹
widowiskow¹ w miejscu by³ego

Domu ¯o³nierza na Placu Weteranów 1863 roku i podejmie inicjatywê budowy Domu Weterana
Powstania Warszawskiego 1944
roku?
Czy Pan Prezydent zaproponuje na przyk³ad zwolnienie by³ych
powstañców z op³acania czynszu
za lokale mieszkalne, lub zaproponuje im inne ulgi? Jak daleko
siêga pragmatyzm polityczny
Pana Prezydenta w stosunku do
przyziemnych problemów tych
niezwykle zas³u¿onych dla Warszawy ludzi?
Czy zas³ug¹ Prezydenta jest
poprawa niektórych statystyk dotycz¹cych wzrostu wykrywalnoœci
przestêpstw? Nie. Policja jest bowiem nadal pañstwowa i jest to
jej w³asny sukces, a miasto od
dwóch lat nie jest w stanie np.

Pracowity poniedzia³ek
dokoñczenie ze str. 1
bory œrodków na wynagrodzenia
osobowe w przedszkolach i ró¿nych typach szkó³; na pomoc
spo³eczn¹ o 10000 z³ oraz edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ o
354 494 z³).
Uchwa³odawcz¹ czêœæ sesji
poprzedzi³y interpelacje. Andrzej
Gapys upomnia³ siê o uporz¹dkowanie handlu przy bramie
Cmentarza Bródnowskiego przy
ul. Budowlanej - Odrow¹¿a. Starania czynione s¹ od 2 lat; propozycjê budowy nowych pawilonów negatywnie oceni³ m.in. Zarz¹d Transportu Miejskiego (zagro¿enie dla ruchu pieszego). Wiceburmistrz Maciej Danko poinformowa³, ¿e zarz¹d Targówka
skierowa³ sprawê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
O uregulowanie stanu prawnego, a potem inwestycje na boisku
przy ul. Blokowej apelowa³ Zbigniew Poczesny. Radny wyrazi³
te¿ niezadowolenie z faktu, ¿e
mimo negatywnej opinii komisji
rady oraz mieszkañców, urzêdowo wprowadzane jest nowe nazewnictwo osiedli Targówka.
Spraw¹ zajmie siê komisja inwestycji.
Sylwia Góralska zwróci³a uwagê, ¿e zamiast okreœlenia „budynek komunalny” w WPI dla Targówka u¿yta jest forma „budynek
socjalny”. Radn¹ niepokoi brak
postêpów w budownictwie komunalnym. Wiceburmistrz Ma³ecki
poinformowa³, ¿e na spotkaniu u
wiceprezydenta Warszawy obiecano w³adzom Targówka, ¿e decyzjê otrzymaj¹ po rozpatrzeniu
sprawy w grudniu; budynek bêdzie mia³ tyle mieszkañ, ile zaplanowano, albo wiêcej.
Radna Góralska zaproponowa³a, by na ka¿dej sesji cz³onek

zarz¹du dzielnicy lub upowa¿niona osoba udziela³a informacji na
ten temat. Zdaniem przewodnicz¹cego rady, Macieja Œwiderskiego, burmistrz powinien przekazywaæ informacje komisji
mieszkaniowej.
Wiceburmistrz Lech Ma³ecki
podzieli³ obawy Zbigniewa Poczesnego o terminowe wykonanie kanalizacji na Zaciszu, po
przejêciu tego zadania przez
MPWiK.
Maciej Œwiderski popar³ wniosek Jana Mamaja o udostêpnianie radnym protoko³ów pokontrolnych NIK i Urzêdu Miasta. Ze
swej strony doda³ pytanie o politykê i koszty promocji dzielnicy w
2005 roku.
Seriê pytañ do dyrektora OSiR
rozpocz¹³ Witold Harasim. Pawe³
Szostek wyjaœnia³ sprawê legalnoœci form zatrudnienia ratowników i trenerów korektywy, potem
bezpieczeñstwa u¿ytkowania
zje¿d¿alni na p³ywalni. Najd³u¿ej
trwa³o analizowanie problemu
postawionego przez Edytê Sosnowsk¹: czy osobom korzystaj¹cym z basenu wystarczy 15
minut na wysuszenie siê.
W kronice obyczajów samorz¹dowych obrad warto odnotowaæ swoisty pojedynek. Radna
domaga siê systematycznej informacji na sesjach. Koledzy zachêcaj¹ j¹ do uczestniczenia w posiedzeniach komisji merytorycznej, gdzie sprawa jest omawiana. W odpowiedzi - pod adresem
przewodnicz¹cego pada zarzut o
nadu¿ywanie w³adzy oraz sugestia, ¿e wielu radnych podpisuje
tylko listê obecnoœci na komisji.
Przewodnicz¹cy zapowiada
sprawdzenie zarzutu; wyra¿a
nadziejê, ¿e jeœli siê on nie potwierdzi - radna wyrazi przeprosiny.
K.

ODEZWA
Szanowni Pañstwo!
Uprzejmie informuje, ¿e decyzj¹ S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia 3.11.2004r. powo³ano do ¿ycia Partiê Bezrobotnych
i Pokrzywdzonych „Odrodzenie” o zasiêgu ogólnopolskim.
Zasadnicze cele tej partii to:
1. obni¿enie bezrobocia.
2. Wspieranie akcji humanitarnych.
3.Pomoc bezrobotnym i pokrzywdzonym.
4.Wspó³praca z instytucjami pañstwowymi i prywatnymi o charakterze socjalnym.
5.Skupienie ludzi dobrej woli i chêci dzia³ania bez wzglêdu na
orientacjê polityczn¹, spo³eczn¹, wyznaniowa, seksualna.
6.”Posiadaæ” przedstawicieli w Parlamencie ,w³adzach terenowych w ca³ym kraju oraz Unii Europejskiej.
Jeœli Pañstwo zgadzaj¹ siê z celami Partii „Odrodzenia”, prosimy o zak³adanie kó³ w dzielnicach. Razem bêdziemy likwidowaæ
polsk¹ biedê w sposób zorganizowany i przewidziany prawem, a
tak¿e skutecznie siê broniæ.
Szanowni Pañstwo nie dajcie siê manipulowaæ obietnicami dotychczas rz¹dz¹cych partii. One spowodowa³y polska biedê, która
systematycznie pog³êbia siê.
My chcemy temu zapobiec (licz¹c na Pañstwa poparcie i pomoc. Nie b¹dŸ biernym, czynnie poprzyj nas.
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Krajowego i woj. Mazowieckiego
Tel. 614-41-46 , pn.-pt. 19-21, sob. 10-11

poszerzyæ istniej¹cego systemu
kamer zwanych systemem monitoringu. To, co sta³o siê za rz¹dów prezydenta Wojciecha Kozaka i burmistrza Jana Wieteski jest
i dzia³a. Kontynuacji brak. Podobno plany s¹, gorzej z realizacj¹.
Bêdê siê powtarza³, ale zaanga¿owanie obecnych w³adz w sprawy poprawy bezpieczeñstwa
bêdê ocenia³ poprze pryzmat
dwuletnich wysi³ków w sprawie
przywrócenia posterunku stra¿y
miejskiej na Pradze Pó³noc.
Realizacja to kamieñ u nogi
obecnego Prezydenta. Zawsze
znajduje jakieœ trudnoœci obiektywne: a to zmowa wykonawców,
a to “uk³ad warszawski”. Panu
Prezydentowi przypominam ¿e
jesteœmy ju¿ w NATO.
Warszawa jest nadal zlepkiem
by³ych dzielnic i gmin, w których
obowi¹zuj¹ ró¿ne przepisy, choæby statuty jednostek samorz¹dowych, ró¿ne stawki czynszu
mieszkalnego i innych op³at.
Pan Prezydent nie kwapi siê do
podejmowania trudnych i niejednokrotnie niepopularnych decyzji
w interesie tego miasta, lecz niekoniecznie w interesie PiS i osobiœcie Lecha Kaczyñskiego. Do
dziœ Pan Prezydent osobiœcie nie
wypowiedzia³ siê w sprawie przebiegu autostrady przez Warszawê. W kampanii wyborczej, staraj¹c siê o g³osy mieszkañców
Ursynowa, negowa³ projekty rz¹dowe. Dziœ chy³kiem miasto wyra¿a na nie zgodê. Przyk³ady
mo¿na mno¿yæ.
Zapewne Pan Prezydent oka¿e siê obroñc¹ mieszkañców zamieszkuj¹cych w obszarze oddzia³ywania lotniska Okêcie, bo to
przysporzy mu zwolenników.
Lecz nie s³ysza³em wypowiedzi
Pana Prezydenta w sprawie wysypiska œmieci £ubna II wa¿nego
dla Warszawy, kontrowersyjnego
dla mieszkañców Góry Kalwarii.
Gdzie s¹ decyzje w sprawie
Wodoci¹gu Pó³nocnego i poprawy jakoœci wody w naszych kranach? Oczyszczalni Czajka? Co
z nowymi mostami - Pó³nocnym i
Na Zaporze? Tras¹ Siekierkowsk¹? Tras¹ Tysi¹clecia? Przebudow¹ ronda Starzyñskiego? Portem Praskim?
Przypominam o II linii metra. To
niektóre tematy wa¿ne dla prawobrze¿nej Warszawy, o których
warto pamiêtaæ.
Gdzie ta olbrzymia iloœæ wyst¹pieñ o œrodki do Unii Europejskiej? Klapa absolutna.
Minê³a po³owa kadencji Pana
Prezydenta. Je¿eli do jej “sukcesów” mo¿na zaliczyæ likwidacjê
klubu “Labirynt” walkê z agencjami towarzyskimi i parê spraw zg³oszonych w prokuraturze z których
¿adna siê nie ziœci³a po myœli
Pana Prezydenta, to trudno to
nazwaæ sukcesami.
Pan Prezydent ma - moim zdaniem - mentalnoœæ lokalnego szeryfa z Dzikiego Zachodu. Byæ
mo¿e w czasach swojej m³odoœci
naogl¹da³ siê zbyt du¿o westernów puszczanych w peereleowskiej telewizji za czasów prezesury Macieja Szczepañskiego.
Dziœ s¹ inne czasy i inne realia,
które Panu Prezydentowi siê nie
podobaj¹, podobnie jak jego bratu. 11 listopada us³yszeliœmy ¿e
III Rzeczpospolit¹ trzeba zast¹piæ
IV Rzeczpospolit¹. Wprowadziæ
siln¹ w³adzê prezydenck¹, z mo¿liwoœci¹ wydawania dekretów,
ograniczaniem uprawnieñ w³adzy
ustawodawczej itp. Pan Jaros³aw
Kaczyñski kroi przysz³¹ prezydenturê pod ambicje swoje lub
brata. A co bêdzie, szanowni panowie, gdy w tak wygl¹daj¹cej IV
RP w³adzê zdobêdzie polityk pokroju £ukaszenki? Wszak populistów na polskiej scenie politycznej nie brakuje, a Stan Tymiñski
to nie tak odleg³a historia.
Ireneusz Tondera
radny województwa
mazowieckiego
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wytnij i zachowaj KP Warszawa

Poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnicowi KP W-wa Targówek - rewir 3 - czêœæ druga

Targówek
ADM
Bródno Podgrodzie
ul. Rzepichy 1
poniedzia³ki 16-18,
wtorki 11-13,
czwartki 16-19
przyjmuj¹ dzielnicowi:
st. post. Piotr Bêdkowski,
asp. Robert Furmañczyk,
st. post. Krzysztof Moleszak
st. post. Leszek Kwintal
m³. asp. Pawe³ Koliñski
st. post. Jaros³aw Szamañski
st. sier¿. Robert Salkiewicz
sier¿. szt. Jerzy Orzepowski
post. Artur R¹czkowski
st. sier¿. Piotr Krawczyk
post. Bart³omiej Goral
st. post. Jacek Sekutowicz

Osiedle
Zielone Zacisze
ul. Wincentego 110
w budynku administracji
we wtorki 16-18,
w czwartki 11-13
przyjmuj¹ dzielnicowi:
st. post. Wies³aw Hagiemajer
st. sier¿. Krzysztof Kopczyk
post. Piotr Przygoda
sier¿. Henryk D¹bek
post. Dariusz Michalak
post. Dariusz Adamek
st. sier¿. S³awomir Kasztelan
sier¿. Szt. Sylwester Stêpieñ

ul. Majowa 5
pomieszczenia
dawnej œwietlicy
socjoterapeutycznej
wtorki 11-13,
czwartki 16-18
przyjmuj¹ dzielnicowi:
st. sier¿. Jaros³aw Zawadzki
st. post. Mariusz Smater
sier¿. Jacek Boguszewski
sier¿. Micha³ Wójcicki
st. post. Katarzyna Baku³a
st. post. Bogus³aw Wolf

Uwaga:
Przed przyjœciem do punktu konsultacyjnego upewnij siê telefonicznie, czy
Twój dzielnicowy tego dnia
przyjmuje!

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka
Dyrekcja
Szpitala Praskiego
informuje, ¿e
w dniu 30 listopada
zosta³ wywieszony
na tablicy og³oszeñ
znajduj¹cej siê w holu
g³ównym wykaz nr 5/2004
i wykaz nr 6/2004
nieruchomoœci do wynajêcia.
Bli¿sze informaje
w przedmiocie wynajmu
mo¿na uzyskaæ w Biurze
Organizacyjno Prawnym
(bud D pok.9)
lub telefonicznie pod
nr 818-50-61 wew. 1154
lub 619-19-08
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APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

Serdecznie zapraszamy
na wystawê malarstwa, rysunku i aplikacji

Marty Gutowskiej - Matulki
artystki od lat zwi¹zanej z Targówkiem,
absolwentki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie

♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
♦ sprzeda¿ na raty
♦ refundacja NFZ

BEZP£ATNE
konsultacje
ortodontyczne

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

tel.

618-88-84

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

Wernisa¿ odbêdzie siê 14 grudnia o godz. 15
w sali konferencyjnej ratusza Dzielnicy Targówek.
Wystawa zorganizowana dziêki przychylnoœci i przy
wsparciu Wydzia³u Kultury Urzêdu Dzielnicy
bêdzie czynna do koñca grudnia 2004.

KONKURS
Zacisze luksus wœród willi
dokoñczenie ze str. 1









ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3350 z³/m 2
kameralny, chroniony budynek
e
atni
gara¿ podziemny + parking ost
ia
a
zk n
s
e
i
w³asnoœæ hipoteczna
m
mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis
udzia³ w gruncie gratis
balkony gratis

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

Praska biblioteczka

Kolej jab³onowska
Traktuj¹cych o Pradze pozycji
na pó³kach ksiêgarskich jest niestety niewiele, dlatego z radoœci¹
nale¿y witaæ nowe wartoœciowe
opracowania, przybli¿aj¹ce nam
historiê dzielnicy, zw³aszcza ¿e
nied³ugo ju¿ œwiêta i ksi¹¿ka, któ-

r¹ chcia³bym przybli¿yæ, mo¿e
staæ siê wartoœciowym prezentem
dla osób interesuj¹cych siê dziejami Pragi.
Niedawno ukaza³a siê fachowa
pozycja pt. „Kolej jab³onowska”
pióra Bogdana Pokropiñskiego,
poœwiêcona dziejom kolei jab³onowskiej - w¹skotorowej kolei prawego brzegu Wis³y - funkcjonuj¹cej w latach 1900-1963, a stanowi¹cej podstawowy œrodek komunikacji dla mieszkañców Pragi i okolicznych osad. Do roku
1914 by³a to kolej biegn¹ca z pó³nocy z Jab³onny poprzez Pragê
do Wawra, a w latach swej œwietnoœci w okresie miêdzywojennym
jeŸdzi³a ju¿ na wyd³u¿onej na po³udnie trasie z Jab³onny do
Otwocka i Karczewa. Od 1956
roku istnia³a ju¿ tylko w szcz¹tkowej postaci, ³¹cz¹c dwie ostatnie wymienione miejscowoœci.
Na Pradze g³ówna stacja kolejki, o nazwie „Warszawa Most”
znajdowa³a siê tu¿ nad sam¹ Wi-

s³¹ obok Mostu Kierbedzia. W
1925 r. wybudowano tu stylowy
budynek dworcowy nawi¹zuj¹cy
sw¹ architektur¹ do popularnego
wówczas tzw. stylu dworkowego.
Podró¿ w¹skotorowym poci¹giem
do Jab³onny zajmowa³a st¹d ponad 50 minut, a do Karczewa ok.
1 godziny i 20 minut. Podró¿ni,
których w czasie podró¿y zasta³a
noc, mogli przenocowaæ w zachowanej do dziœ kamienicy przy Olszowej 12, gdzie znajdowa³ siê
specjalnie dla tego celu prowadzony hotelik s¹siaduj¹cy bezpoœrednio ze stacj¹. To w³aœnie kolej¹ jab³onowsk¹ przez ca³¹ okupacjê przemycano do Warszawy
znaczne iloœci miêsa i wêdlin z
Karczewa, pieczywa z Falenicy i
podrabianych alkoholi z Jab³onny.
Aby przedstawiona w ksi¹¿ce
historia praskich kolejek dojazdowych by³a pe³na, jej autor prezentuje tak¿e w osobnym rozdziale
dzieje drugiej dzia³aj¹cej przed
laty kolejki dojazdowej - w¹skotorowej kolejki mareckiej. Od
1896 r. ³¹czy³a ona Pragê z Markami i Strug¹, a potem a¿ z Radzyminem. Do czasu likwidacji kolejki w 1974 r. jej praska stacja
pocz¹tkowa o nazwie „Warszawa
Stalowa” znajdowa³a siê w miejscu dzisiejszego supermarketu
„Tesco”.
Treœæ ksi¹¿ki wzbogacaj¹ liczne archiwalne fotografie, dokumentuj¹ce historiê nieistniej¹cych
ju¿ w¹skotorówek. Na zdjêciach
sprzed kilkudziesiêciu lat podziwiaæ mo¿emy zmieniaj¹ce siê
wœród pasa¿erów trendy mody, a
tak¿e miejskie krajobrazy Pragi i
okolicznych miasteczek. Mi³oœnicy kolei znajd¹ tak¿e opisy, rysunki i fotografie taboru oraz obiektów stacyjnych kolejek jab³onowskiej i mareckiej.

Prezentowana praca Bogdana
Pokropiñskiego jest ju¿ trzeci¹ i
zarazem ostatni¹ ksi¹¿k¹ tego
autora z cyklu poœwiêconego
Warszawskim Kolejom Dojazdowym, który ukaza³ siê ostatnio nak³adem Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci. Dwa poprzednie
opracowania poœwiêcone by³y
kolejce grójeckiej i wilanowskiej.
Szeroka wiedza autora, jak i przywo³anie licznych archiwaliów s¹
gwarancj¹ wysokiego poziomu
opracowañ.
Micha³ Pilich

nej, licealnej oraz studentów z województwa mazowieckiego.
Konkurs dla gimnazjalistów ma
charakter plastyczny i jest organizowany pod has³em „Europa i
Ja”. Najlepsze prace gimnazjalistów z Mazowsza zostan¹ zaprezentowane 1 maja 2005 roku na
specjalnie zorganizowanej wystawie.
Konkurs dla licealistów sk³ada
siê z dwóch elementów. Z lekcji o
Unii Europejskiej przeprowadzanej przez nauczycieli oraz pracy
pisemnej licealistów na trzy tematy okreœlone w regulaminie konkursu.
Konkurs dla studentów jest organizowany w porozumieniu z
warszawskimi uczelniami. Autor
najlepszej pracy magisterskiej lub
licencjackiej o tematyce europejskiej obronionej w roku akademickim 2004/2005 zostanie zaproszony na pó³roczny sta¿ do Parlamentu Europejskiego.
Z województwa mazowieckiego mo¿e wyjechaæ prawie 50
osób na wyjazdy studyjne do
Brukseli.
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ na
adres: Biuro Pos³a Paw³a Piskorskiego, 00-478 Warszawa, al.
Ujazdowskie 18
Wiêcej informacji i formularze
na stronie www.piskorski.pl

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecznego
Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 27.10.2004r. w sprawie zatwierdzenia
projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê
ulicy Odkrytej na odcinku od ul. Cio³kosza do przewodów
t³ocznych wraz z budow¹ dwustronnych chodników, zatoki autobusowej, kanalizacji ogólnosp³awnej, odwodnienia do kanalizacji ogólnosp³awnej, oœwietlenia oraz linii
kablowej nn; na dzia³kach: nr ew. 13/1, 14/3, 22/3, 22/4 z
obrêbu 4-01-18; nr ew. 14/5, 18/2 z obrêbu 4-01-19; nr ew.
8, cz. dz. nr ew. 4/8 i 4/9, dz. nr ew. 4/7, 2/5, 2/1, cz. dz. ew.
nr 5/1 z obrêbu 4-01-22; nr ew. 1/2, 18 z obrêbu 4-01-23; w
Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/5103 192.

Serdecznie zapraszamy
kolêdników, grupy muzyczne
(chóry, zespo³y, duety, solistów) oraz teatry
- od przedszkolaków po seniorów na mazowiecki konkurs bo¿onarodzeniowy

IV BETLEJEM U AVETEK
Festiwal, który w ubieg³ym roku zgromadzi³ blisko 2000
wykonawców, organizuj¹ Chóry AVE z P³ud, Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury oraz Dom Kultury „Œwit”. Szczegó³y oraz regulamin
mo¿na znaleŸæ w internecie - www.avetki.alleluja.pl lub pod
numerami telefonów 614-87-53, 0600-495-790. Zg³oszenia
nale¿y przes³aæ do 18 grudnia, konkurs zaplanowano na
kolejne weekendy stycznia 2005.

Woja¿e AVETEK
Przedostatni tydzieñ AVETKI spêdzi³y w rozjazdach. Oczywiœcie
koncertowych. W dniach 25-27 listopada z inspiracji burmistrza Jerzego Smoczyñskiego 9-osobowa reprezentacja zespo³u uczestniczy³a
w miêdzynarodowym spotkaniu m³odzie¿y w Berlinie, organizowanym
od kilku lat na pocz¹tku adwentu przez Dzielnicê Lichtenberg - partnera Dzielnicy Bia³o³êka. Oprócz zwiedzania miasta, szczególnie barwnie przystrojonego o tej porze roku, chórzystki zaprezentowa³y program kolêdowy m.in. dla burmistrz Berlina-Lichtenbergu Christine
Emmrich. Wystêp przyjêto z du¿ym zaciekawieniem, podkreœlano
wysoki poziom artystyczny, szczegó³owo dopytywano o osi¹gniêcia i
plany, a tak¿e wyra¿ono chêæ nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy.
A ju¿ 27 i 28 listopada wszystkie AVETKI razem z AVE MEN œpiewali w Œwieciu i Pelplinie na zaproszenie tamtejszej Kurii Diecezjalnej. Dodajmy, ¿e na terenie diecezji pelpliñskiej chórzyœci spêdzali na
kajakach tegoroczne wakacje. Kulminacyjnym punktem wyjazdu, obok
wystêpów promuj¹cych p³ytê z kolêdami, by³ koncert na dorocznym
op³atkowym spotkaniu rodzin polskich misjonarzy z ks. biskupem prof.
Janem Bernardem Szlag¹ oraz w³adzami pañstwowymi. Piêkno i
kunszt wykonywanych przez AVETKI wielog³osowych pieœni adwentowych, maryjnych oraz negro spirituals potêgowa³a œwietna akustyka imponuj¹cego artystycznie gotyckiego pocysterskiego refektarza
seminaryjnego, pamiêtaj¹cego czasy œredniowiecza. Nic dziwnego,
¿e chór otrzyma³ owacje i zebra³ wiele ciep³ych recenzji. Nie zabrak³o
te¿ niespodzianek, które tradycyjnie towarzysz¹ wystêpom AVETEK:
na przyk³ad na spotkanie zawita³ sam Œwiêty Miko³aj...
Tymczasem po powrocie chórzyœci ju¿ rozpoczêli intensywne przygotowania do wystêpów kolêdowych, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwoœci oraz do czwartej edycji mazowieckiego festiwalu Betlejem u
AVETEK. Przypominamy, ¿e w AVETKACH mog¹ œpiewaæ nie tylko bia³o³êczanie, ale tak¿e dzieci i m³odzie¿ z terenu Targówka i
Pragi - próby odbywaj¹ siê w DK Œwit we wtorki o godz. 19.
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