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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

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

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

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

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA STYCZNIOWA
Przy dwóch wype³nieniach (plombach)

wykonywanych w jednej wizycie znieczulenie - gratis

Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa

• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• bezboleœnie
• klimatyzacja
• konkurencyjne ceny

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

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI
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Rada i Zarz¹d  Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zapraszaj¹

na koncert kolêd w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Miêdzyuczelnianego

Janusz D¹browski - dyrygent

Jolanta Janucik - sopran

Micha³ Zawadzki - akompaniament

Koncert odbêdzie siê 16 stycznia (niedziela) o godz. 10

w koœciele p.w. Zmartwychwstania Pañskiego
przy ul. Ks. Ziemowita 39

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zapraszaj¹ na

koncert kolêd
tradycyjnych oraz najnowszych
(skomponowanych przez Janusza Tylmana)

Soliœci: Joanna Stefañska-Matraszek, Robert Kudelski

Akompaniament i opracowanie - Janusz Tylman

Koncert  odbêdzie siê 13 stycznia (czwartek) o godz. 16
w sali konferencyjnej Ratusza, ul. Kondratowicza 20.

Pocz¹tek roku sprzyja pod-
sumowaniom i planom na przy-
sz³oœæ. Mieszkañców najbar-
dziej interesuje to, co u³atwia
im ¿ycie. A zatem - inwestycje.
Co ju¿ zrobiliœcie?

Najwiêcej by³o inwestycji dro-

Chc¹c zapewniæ Pañstwu
us³ugi stomatologiczne na naj-

wy¿szym œwiatowym poziomie,

dokoñczenie na str. 4

NOWOŒÆ!

Laserowe wybielanie zêbów
i laseroterapia
w

wprowadziliœmy do naszej prak-
tyki system laserowy Lightpo-

wer. Jest to w pe³ni profesjonal-
ne urz¹dzenie przeznaczone

do szerokiego stosowania w

stomatologii.
Badania kliniczne potwier-

dzaj¹ niewiarygodn¹ skutecz-
Czas podsumowañ: mo¿e byæ tylko lepiej
Rozmowa z Romualdem Gronkiewiczem, burmistrzem Targówka

gowych. Zakoñczyliœmy kolejny
etap budowy ul. Nowo-Wincente-
go. To nie tylko nowa droga, ale
te¿ du¿a ulga dla mieszkañców
Malborskiej. S¹dzê, ¿e jeœli nie
nast¹pi ¿aden kataklizm, w tym
roku zakoñczymy tê inwestycjê,
czyli nowa ulica po³¹czy siê z Tra-
s¹ Toruñsk¹.

W 2004 roku wyremontowali-
œmy te¿ sporo innych ulic, m.in.
Horodelsk¹, Zastêpow¹, Such¹,
Skrzypcow¹.

Bardzo wa¿na by³a budowa
nowych boisk przy szko³ach. Po-
wsta³o takie np. przy szkole pod-
stawowej na ul. Goœcieradow-
skiej. Nie uda³o siê dokoñczyæ
boiska przy OSiR na £abiszyñ-
skiej, ale tylko dlatego, ¿e miasto
przeznaczy³o pieni¹dze na ten cel
dos³ownie w ostatniej chwili.
Wszystko jest gotowe, ale sztucz-
n¹ trawê mo¿na po³o¿yæ tylko
wtedy, gdy temperatura przekra-
cza 5 stopni. Dlatego czekamy,
choæ mamy wiosnê tej zimy, to
jednak z dnia na dzieñ nie ma
pewnoœci, czy temperatura nagle
nie spadnie.

Du¿e nak³ady poch³onê³a bu-
dowa kanalizacji na Elsnerowie:
prawie 11 mln z³. Ten rok pod
wzglêdem wykonawczym bêdzie
znacznie spokojniejszy (mamy na
ten cel 3 mln z³), bo trzeba dopie-
ro przygotowaæ dalsz¹ dokumen-
tacjê techniczn¹.

A Targówek Przemys³owy?

- Z tym jest pewien k³opot, bo
plan przewiduje tam g³ównie za-
budowê us³ugowo-techniczn¹.
Dlatego od dawna naciskam, by
na tym w³aœnie terenie powsta³
pierwszy budynek komunalny. To
utoruje drogê do inwestycji zwi¹-
zanych z budownictwem miesz-
kaniowym, przekona inwestorów
do budowania tam w³aœnie. S¹ ju¿
wstêpnie wskazane 2-3 dzia³ki,

na których takie domy mog³yby
powstaæ. S¹ jednak opory ze stro-
ny radnych, choæ nie uda³o mi siê
dowiedzieæ, dlaczego. Mo¿e na
zasadzie:”nie - bo nie”? Chcê w
lutym zorganizowaæ debatê z
udzia³em ekspertów. Mo¿e to
przekona radnych, a przynajmniej
dowiemy siê, co maj¹ przeciw.

Parê miesiêcy temu dawa³
Pan Czytelnikom nadziejê na
budynki komunalne. Mówi³o
siê tak¿e o wykorzystaniu na

By³ to pierwszy od 9 lat tak
szeroki remont. Malowanie, re-
monty instalacji, nowe ³azienki,
czêœciowo nowe pod³ogi, a
przede wszystkim nowe wypo-
sa¿enie i aparatura.

Na oddziale po³o¿niczym
oprócz malowania i wykonania

Stary, ale jak nowy

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 3

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

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

Konkurs

dla Czytelników

na  str. 4

Jak co roku, w Domu Kul-
tury “Œwit” na Bródnie, 9
stycznia odby³ Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy. W tym roku wolontariusze
zbieraj¹ pieni¹dze na sprzêt
medyczny umo¿liwiaj¹cy sto-
sowanie nowoczesnych me-
tod diagnostyki i leczenia w
pediatrii i neonatologii, czyli
krótko mówi¹c na sprzêt ra-
tuj¹cy ¿ycie najm³odszym i
najbardziej potrzebuj¹cym
dzieciom.

Organizatorem XIII Fina³u
WOŒP na Pradze P³n., Targów-
ku, Bia³o³êce i w Markach by³a
tradycyjnie Komenda Hufca ZHP
Warszawa Praga Pó³noc, Dom
Kultury “Œwit” oraz Urz¹d Dziel-
nicy Targówek m st. Warszawy.

9 stycznia od rana oko³o 400
wolontariuszy zgrupowanych w
Patrole Serc, z³o¿one g³ównie z
pó³nocnopraskich harcerzy oraz
uczniów bródnowskich gimna-
zjów zbiera³o pieni¹dze do spe-
cjalnie oznakowanych puszek z

zagra³a

W dobie SMS i emaili szczególn¹ radoœæ sprawiaj¹
tradycyjne kartki œwi¹teczne. Dostaliœmy ich wiele.

Serdecznie dziêkujemy.dokoñczenie na str. 2

Ponad miesi¹c trwa³ remont oddzia³u ginekologiczno-po-
³o¿niczego i noworodków Szpitala Praskiego. Jego termin
zosta³ wybrany nieprzypadkowo: z jednej strony oddzia³ i
tak powinien przestaæ przyjmowaæ pacjentki do koñca roku,
gdy¿ bardzo znacznie zosta³ przekroczony podpisany z NFZ
kontrakt, a za nadwy¿ki fundusz nie chcia³ p³aciæ, co pog³ê-
bia³o zad³u¿enie. Z drugiej zaœ strony znalaz³y siê pieni¹-
dze: z miasta  i z wp³at sponsorów oddzia³u.

na razie jednej ³azienki (druga
bêdzie gotowa pod koniec
stycznia), powsta³y dwie poje-
dyncze sale ze wspóln¹ ³azien-
k¹. Kupiono nowe ³ó¿ka poro-
dowe (28 tys. z³ jedno), nowe
aparaty KTG (do monitorowa-
nia têtna p³odu i przebiegu ak-
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

AUTO-PARTNER

www.auto-partner.pl

Specjalistyczny serwis

samochodów francuskich

i innych

- diagnostyka, geometria

- zawieszenie, hamulce

- uk³ady kierownicze

Peugeot, Renault, Citroën

Z¹bki ul. Klamrowa 2

tel.424-96-00,050978472

- 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)

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne

� Parapety

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Kana³ w pró¿ni

II czêœæ XXIX sesji Rady
Dzielnicy Targówek rozpoczê-
³a siê w obecnoœci ok.stuoso-
bowej grupy uczniów, nauczy-
cieli i rodziców uczniów CII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
przy ul. Bartniczej 2, zaniepo-
kojonych  groŸb¹ likwidacji tej
placówki. Nieco spóŸnieni
przybyli goœcie z Biura Eduka-
cji m.st. Warszawy.

 Wicedyrektor Biura Edukacji,
Stanis³aw S³awiñski uzasadnia³
koniecznoœæ likwidacji liceum –
poprzez wygaszanie – reform¹
systemu oœwiaty ponadgimna-
zjalnej w stolicy. Nie z bezmyœl-

noœci – ka¿de inne rozwi¹zanie

jest gorsze. Uspokaja³ obawy na-
uczycieli o utratê pracy.

Ewa Krawczyk powo³ywa³a siê
na analizy demograficzne, staty-
styczne, aktualny stan budynku
szko³y. Podjêliœmy decyzjê – naj-

lepsze bêdzie wyprowadzenie li-

ceum. Nie zgadzam siê na dal-

sz¹ rozbudowê ( nie ma takiej po-

trzeby) za 7 mln z³, bo to nie by-
³oby w³aœciwe wydatkowanie pie-

niêdzy.

Argumenty nie trafi³y do rad-
nych, przekonanych o potrzebie
istnienia liceum na Bartniczej:
Ewy Majstat, Witolda Harasima,
Zbigniewa Poczesnego, Sylwii
Góralskiej, Krzysztofa Sirko,
Krzysztofa Zalewskiego, Seba-
stiana Koz³owskiego, Macieja
Œwiderskiego. Upominali siê o
uszanowanie tradycji i dorobku
szko³y, uwzglêdnienia opinii lo-
kalnej spo³ecznoœci, zasad de-
mokracji. W obronie liceum zgod-
nie wypowiadali siê tak¿e: prze-
wodnicz¹cy Rady Rodziców,
uczennice, absolwent – student
AWF, nauczyciele.

Dyskusjê podsumowa³ An-
drzej Kobel: Nie my decyzjê po-

dejmujemy, decyduje zarz¹d
miasta. Rada Warszawy podej-
mie decyzjê polityczn¹, nie me-
rytoryczn¹. Prawdopodobnie de-
cyzja ju¿ zapad³a. Mimo to, rad-
ny zachêca³ do przedstawienia
argumentów za pozostawieniem
liceum, na forum komisji oœwiaty
Rady Warszawy i na sesji tej
rady.

Wywo³any do g³osu wicebur-
mistrz Maciej Danko poinformo-
wa³, ¿e zarz¹d Targówka nie wi-
dzi innej mo¿liwoœci rozgêszcze-
nia budynku na Bartniczej.

Przygotowany przez zarz¹d
projekt uchwa³y zawiera³ pozy-
tywn¹ opiniê  zamiaru likwidacji
liceum. Radni otrzymali te¿ pro-
jekt uchwa³y z opini¹ negatywn¹,
zg³oszony przez Tomasza Ci-
chockiego, przewodnicz¹cego
Komisji Oœwiaty. Sformu³owania
z tego projektu przeg³osowano
jako poprawki do uchwa³y. Na-
stêpnie odby³o siê g³osowanie
imienne. Wszyscy obecni radni
(21 osób) poparli uchwa³ê, nega-
tywnie opiniuj¹c¹ zamiar stopnio-
wej likwidacji CII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego na Bartniczej 2.

Nieuwzglêdnienie interesów
Dzielnicy Targówek radni odczu-
li tak¿e przy rozpatrywaniu pro-

Rada broni liceum
jektu uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie przyjêcia  Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewi-
talizacji m.st. Warszawy na lata
2005–2013. Nie uwzglêdniono w
nim obiektów Targówka, propo-
zycji nie skonsultowano z przed-
stawicielami  dzielnicy, a mate-
ria³ z Urzêdu Miasta nades³ano
kilka dni przed terminem wyra¿e-
nia opinii.

Radni zgodnie podjêli uchwa-
³ê z negatywn¹ opini¹ o projek-
cie  i wnioskiem  wnioskiem
uwzglêdnienie projektu rewitali-
zacji Targówka w LUPR m.st.
Warszawy.

Na podstawie uchwa³y Rady
m.st. Warszawy z 2 grudnia 2004
r. Rada Targówka powo³a³a spo-
œród swoich cz³onków komisjê
mieszkaniow¹. W jej sk³ad we-
szli: Andrzej Gapys, Bohdan Go-
³aszewski, Sylwia Góralska, Ewa
Majstat, Hanna Mochecka, Ur-
szula Suzdalcew.

Z obszernej informacji zarz¹-
du dzielnicy na temat budowy
mieszkañ komunalnych przy ul.
Oszmiañskiej, na uwagê zas³u-
guje konkretny termin: roboty bu-
dowlane realizowane bêd¹ w
paŸdzierniku 2005 roku.         K

Strony www

- serce
Choroby uk³adu sercowo - na-

czyniowego s¹ powodem œmier-

ci co drugiego Polaka. Dziennie

na zawa³ serca umiera 100 osób.
W tej sytuacji warto z pewnoœci¹

zajrzeæ na stronê www.florainsti-
tute.pl/consumer/florainstitute by

siê dowiedzieæ jak zawczasu

mo¿na siê ustrzec przed choro-
bami serca i naczyñ. Od wybit-

nych ekspertów dowiemy siê jaka
dieta chroni nasze serce i jak po-

winniœmy ¿yæ by zminimalizowaæ

ryzyko zawa³u. Gor¹co poleca-

my.                                   (egu)

Zatroskani o czystoœæ wody w
Kanale Bródnowskim mieszkañ-
cy wyra¿aj¹ swe obawy w inter-
necie,  kieruj¹ te¿ pytania do
Urzêdu Targówka i do naszej re-
dakcji. Zebraliœmy dla nich infor-
macje w Wydziale Infrastruktury
oraz Wydziale Ochrony  Œrodo-
wiska Urzêdu Dzielnicy Targó-
wek.

 Kana³ Bródnowski – dawna
rzeka bagienna, uregulowana
jako kana³ melioracyjny – zaczy-
na siê w Koziej Górce, a koñczy
pod Wyszkowem na Bugu. P³y-
nie przez Rembertów, Targówek
i Bia³o³êkê do Kana³u ̄ erañskie-
go. Na terenie Targówka Kana³

Bródnowski ma 7,5 km d³ugoœci.
Na Targówku Przemys³owym
nosi nazwê Kana³ Królewski.

Kana³ Bródnowski budowany
by³ jako kana³ (kolektor) deszczo-
wy – otwarty rów, który mia³ zbie-
raæ wody deszczowe. Zacisze i
Elsnerów maj¹ system kanaliza-
cji rozdzielczej: jest kanalizacja
sanitarna, id¹c¹ do oczyszczalni
”Czajka” i koncepcja kanalizacji
deszczowej:  szereg pompowni
wód deszczowych, które zrzuca-
j¹  - po oczyszczeniu – œcieki do
Kana³u Bródnowskiego. Dzia³a-
j¹ pompownie przy ul. Krasno-
brodzkiej i ul. Trockiej, bêdzie bu-
dowana, ze srodków finanso-
wych miasta, pompownia zwi¹-
zana z przebudowa ul. Nowo
Wincentego.

Na mocy decyzji administracyj-
nych, eksploatacja, czyli utrzy-
manie Kana³u, powinno byæ pro-
wadzone przez Miejskie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji. Nigdy jednak formalnie
Kana³ nie zosta³ mu przekazany
pod wzglêdem ksiêgowym, czyli
nie znalaz³ siê na stanie maj¹tku
MPWiK.

Wzd³u¿ Kana³u Bródnowskie-
go usytuowane s¹ osiedla. Ko-
nieczne jest zapewnienie ci¹g³e-
go przep³ywu wód.

Chc¹c przeciwdzia³aæ zagro-
¿eniom, lokalne w³adze Pragi Pó-
³noc, potem Gminy Targówek
zatroszczy³y siê o stan technicz-
ny Kana³u. Co roku na jego bie-
¿¹ce utrzymanie  wydawana jest
kwota 100-200 tysiêcy z³otych.

Wieloletnie zaniedbania spra-
wi³y, ze zmniejszy³a siê prêdkoœæ
przep³ywu wody, Kana³ zacz¹³
zarastaæ, a jego koryto zawê¿aæ
i wyp³ycaæ. Na dnie utworzy³a siê
warstwa mu³ów 0,5 - 1 m; na sku-
tek zaroœniêcia skarp œwiat³o Ka-
na³u zmniejszy³o siê z ka¿dej
strony co najmniej o 0,5 m. W po-
gorszeniu stanu technicznego
maja du¿y udzia³ tak¿e miesz-

kañcy, którzy wrzucaj¹ do Kana-
³u butelki, wiadra, beczki, opony,
stare samochody, gruz. Kana³
wymaga gruntownej moderniza-
cji.

W 2000 roku urz¹d Targówka
zadba³ o oczyszczenie Kana³u
Bródnowskiego, ³¹cznie z jego
dnem. Wyrzucone zosta³y namu-
³y, korzenie, pn¹cza itp. Kana³
odzyska³ “œwiat³o” – p³ynie nim
woda. Odrastaj¹ce pod wod¹
k³¹cza s¹ co roku wyrywane, a
woda i skarpy Kana³u  czyszczo-
ne.

O skutecznoœci tych dzia³añ
œwiadczy fauna: pijawki, ¿aby,
ryby, kaczki i bobry. Pijawki ¿yj¹

tylko w wodzie o czystoœci I kla-
sy. Oczyszczanie przeprowadza
siê dopiero w koñcu czerwca,
gdy skoñczy siê ju¿ okres lêgo-
wy.

Na oczyszczenie i uporz¹dko-
wanie czeka bia³o³êcki odcinek
Kana³u Bródnowskiego. Kiedy i
jakie prace zostan¹ tam podjête,
spróbujemy siê dowiedzieæ w
Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka.

Kto Warszawie ma eksploato-
waæ kana³y deszczowe? Ten
spór nie zosta³ dotychczas roz-
strzygniêty. Miejskie Przedsiê-

biorstwo  Wodoci¹gów i Kanali-
zacji odmawia, bo nikt mu za to
nie p³aci. Kilka lat temu Kana³
Bródnowski zosta³ ustawowo
przejêty przez Urz¹d Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego.
Marsza³ek wyznaczy³ do eksplo-
atacji Kana³u Wojewódzki Zarz¹d
Melioracji Urz¹dzeñ Wodnych,
który jednak odwo³a³ siê od tej
decyzji. Formalnie  - Kana³ Bród-
nowski nie ma gospodarza.
Funkcjonuje w pró¿ni prawnej.

                                            K.

anielskimi skrzyde³kami. W ka¿-
dym patrolu znajdowa³a siê oso-
ba ze specjalnym identyfikatorem
oraz medalem potwierdzaj¹cym
autentycznoœæ wolonatriuszy.
Kwestuj¹cym harcerzom i
uczniom ochronê zapewnia³a
policja oraz stra¿ miejska.

Od godz. 10 w DK “Œwit”, przy
ul. Wysockiego 11,  w dniu fina³u
odbywa³y siê atrakcyjne zajêcia
dla najm³odszych – zuchów,
przedszkolaków oraz uczniów
najm³odszych klas szkó³ podsta-
wowych. W programie by³y m.in.
eksperymenty naukowe przygo-

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a
dokoñczenie ze str. 1 towane przez zespó³ Mad Scien-

ce, malowanie twarzy, konkursy
plastyczne oraz warsztaty z tañ-
ca irlandzkiego. Po po³udniu, od
14 do 16, moc atrakcji zapewnili
stra¿acy ze Szko³y G³ównej S³u¿-
by Po¿arniczej podczas preze-
natcji sprzêtu ratowniczego i wo-
zów bojowych na dziedziñcu
Domu Kultury. W tym czasie
mo¿na by³o tak¿e uczestniczyæ
w paradzie zabytkowych garbu-
sów. Najwiêcej atrakcji czeka³o
wolonatriuszy oraz wszystkich
mieszkañców Targówka, Bia³o³ê-
ki i Pragi którzy przybyli na fina³
po godz. 16, kiedy to na scenie
teatralno-kinowej “Œwitu” rozpo-

cz¹³ siê koncert po³¹czony z li-
cytacjami orkiestrowych gad¿e-
tów. Udzia³ w nim wziêli m.in.
zepó³ taneczny Devil Dance, To-
masz Lewandowski i przyjaciele
oraz Wolna Grupa Bukowina. Li-
cytacje poprowadzi³ m.in. znany
aktor Piotr Zelt. Punktualnie o
godz.20 rozpoczê³a siê akcja
“Œwiate³ko do nieba”, w ramach
której odby³ siê pokaz sztucznych
ogni.

W organizacji sztabu wspiera-
³y nas liczne instytucje oraz fir-
my prywatne: Urz¹d Dzielnicy
Targówek, piekarnia “Szwedka”,
sieæ sklepów “Mini Europa”, oraz
Polska Wytwórnia Papierów
Wartoœciowych SA.

Z ostatniej chwili: jak nas po-
informowa³ phm Piotr Celmer-
Domañski; do poniedzia³ku wie-
czotrem obliczono 47 tys. z³. Na
pewno bêdzie wiêcej, bo s¹ jesz-
cze wp³aty w innych walutach.
Sztab czeka tez na obiecany
przekaz z Syrii - tam dla WOŒP
zbiera³ pieni¹dze by³y harcerz, a
obecnie ¿o³nierz.

pwd. Micha³ Sztompke
Z-ca Szefa Praskiego

Sztabu WOŒP

Œwiêty Miko³aj wcale nie jest
siwym, postawnym mê¿czyzn¹
z d³ug¹ brod¹. Raczej wrêcz
przeciwnie; ma statystycznie do
5 do 8 lat, chodzi do podsta-
wówki lub jeszcze do przed-
szkola i bywa te¿ dziewczyn¹.
Nie warto go szukaæ pod bie-
gunem, bo mieszka na Targów-
ku. No i najwa¿niejsza sprawa:
przynosi podarki bezdomnym
czworonogom z przytuliska w
Falenicy.

Przyznajê siê z rêka na ser-
cu: poprzednie zbiórki inicjowa-
³am ja - opowiada Ma³gorzata
Gorzelak, wychowawczyni z
przedszkola im. Króla Maciusia.
- Ale tym razem by³o inaczej;
dzieci same mi przypomnia³y,
¿e idzie zima, a my nic dawno
nie przygotowywaliœmy dla
zwierzaków ze schroniska.
Przedszkolaki z ul. Korzona ju¿
od dwóch lat  otaczaj¹ opiek¹
przytulisko dla zwierz¹t w Fale-
nicy. Zbiera³y jedzenie, zabaw-
ki, a zim¹ 2002 r. tak¿e koce do
ocieplania bud.

Szalenie istotne jest, ¿e dzie-
ciaki podchodz¹ do sprawy bar-
dzo powa¿nie i nie jest to dla
nich tylko jednorazowa zabawa.

Miko³aj z Targówka

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

Czuj¹ siê odpowiedzialne za
biedne czworonogi. Staraj¹ siê
im pomóc w miarê swoich mo¿-
liwoœci - zachwala swoich wy-
chowanków pani Gorzelak. Naj-
pierw dzieci zdecydowa³y siê na
miski i kupi³y ich prawie dwa-
dzieœcia. Po czym zorientowa-
³y siê, ¿e nie wypada dawaæ pu-
stych i postanowi³y dokupiæ coœ
do jedzenia. Przynosi³y maka-
ron, psi¹ i kocia karmê, such¹ i
w puszkach. Do tego do³o¿y³y
kocyki i stare ko³dry, ¿eby zima
nie dokuczy³a psom, mieszka-
j¹cym w boksach na dworze.

Ale tym razem w zbiórce bra-
³y udzia³ nie tylko przedszkola-
ki. Miko³ajem móg³ zostaæ ka¿-
dy uczeñ podstawówki nr 114
im. Jêdrzeja Cierniaka, z ul. Re-
miszewskiej. Podarki dla zwie-
rz¹tek przynosi³y zw³aszcza
m³odsze klasy, ale trzeba przy-
znaæ, ¿e zaanga¿owana by³a
niemal ca³a szko³a. Szczegól-
ne podziêkowania nale¿¹ siê
jednak klasie Id. Oni maj¹ ju¿
zreszt¹ doœwiadczenie. Na wio-
snê zesz³ego roku tak¿e przy-
gotowywali niespodzianki dla
czworonogów z Falenicy - mówi
Mariola Klatowicz, wychowaw-
czyni.

Przygotowane przez szko³ê
rzeczy uroczyœcie zaniesiono
do budynku przedszkola i w³a-
œnie stamt¹d, po raz pi¹ty ru-
szy³ transport. Wy³adowany po
brzegi samochód odjecha³ z ul.
Korzona, wioz¹c dzieciêce dary.
Okaza³o siê, ¿e wcale nietrud-
no zostaæ œwiêtym Miko³ajem.
Wystarczy jak w piosence do
serca przytuliæ psa i wzi¹æ na
kolana kota. Nawet takiego bez-
domnego. A zw³aszcza takiego.

Ludmi³a Milc
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ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 34 im. MIESZKA I w WARSZAWIE
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHÊTNYCH DO PODJÊCIA

WARSZAWA TARGÓWEK ul. MIESZKA I nr 7
tel. (022) 679-16-69; 679-54-39

www.mieszko.neostrada.pl, biuro@mieszko.neostrada.pl

dojazd: autobus 170, 307, 140

BEZP£ATNEJ NAUKI
 w Liceum Uzupe³niaj¹cym wieczorowym dla absolwentów

Zasadniczej Szko³y Zawodowej
Przyjmowanie dokumentów do koñca lutego 2005 r.

Nauka rozpoczyna siê 01.03.2005 r.

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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 roz-
wi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie -bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia prote-

za wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego przed
za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku takiego przy-
gotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej elastycznoœci mo¿e
omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomiczne któ-
re przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.

Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach ny-

lonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Pro-
tezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczu-
leñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu.

A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moj¹ stronê WWW, najlepsz¹
w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

ul. Namys³owska 8
tel./fax 619-88-08,
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail: kontakt@naka.waw.pl

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4
Informacja i zapisy w godzinach 15-20

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

Specjalistyczna stacja obs³ugi samochodów

VOLKSWAGEN GROUP SERWIS

E. Chyliñska

Oferuje:

Naprawy: - mechaniczne pe³ny zakres

- elektromechanika, elektronika

- blacharstwo-lakiernictwo

- naprawy bezgotówkowe

- samochody zastêpcze

 - sprzeda¿ czêœci zamiennych

- przegl¹dy rejestracyjne - A,B,c,d,e

Warszawa, ul. Radzymiñska 82

Tel./fax. 670-17-07

618-06-28, 618-79-70

MJMJMJMJMJAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Maria Wysmu³ek-¯y³a, Jan •y³a
03-122 Warszawa ul. Modliñska 197 (Urz¹d Dzielnicy)

tel/fax  510-32-17, 0501-099-129, 0501-099-140

Wszystkim obecnym i przysz³ym Klientom
 agencji ubezpieczeniowej „MARIA”

najserdeczniejsze  ¿yczenia Noworoczne
sk³adaj¹  M.J. ̄ y³a

Czas podsumowañ: mo¿e byæ tylko lepiej
dokoñczenie ze str. 1

ten cel budynku os³awionego
hotelu przy Wincentego... Czy
coœ drgnê³o?

- I tak, i nie. Rada Warszawy
swoj¹ uchwa³¹ postawi³a Przed-
siêbiorstwo Us³ug Mieszkaniowo-
Socjalnych (bo taka jest nazwa
hotelu) w stan likwidacji, jako ¿e
wy³¹cznie generowa³ straty. A to
w³aœnie jest jedynym statutowym
powodem, gdy miasto (czyli w³a-
œciciel PUMS) mo¿e go zlikwido-
waæ. Ale uchwa³a Rady Warsza-
wy zapad³a dos³ownie o miesi¹c
za póŸno: kierownictwo PUMS
jakby oprzytomnia³o, ¿e jest za-
gro¿one i po raz pierwszy hotel
przyniós³ niewielki, ale zysk. W
zwi¹zku z tym dyrektor odwo³a³
siê od decyzji rady i... ma szanse
wygraæ. Sytuacja jest wiêc pato-
wa. Trzeba poczekaæ na dalszy
rozwój wydarzeñ.

Natomiast potwierdzona jest
ju¿ pierwsza lokalizacja - budowa
domu komunalnego przy
Oszmiañskiej. Decyzjê o warun-
kach zabudowy dostaliœmy w koñ-
cu grudnia. Lada moment odbê-
dzie siê przetarg na projekt tech-
niczny. Fizycznie budynek powi-
nien byæ oddany do u¿ytku pod
koniec 2006 r. Bêd¹ tam 143
mieszkania - od jedno- do trzypo-
kojowych.

Drugi budynek ma powstaæ na
Trockiej, ale tam na razie jest
wyznaczona tylko dzia³ka.

Mówi¹c o ubieg³ym roku, nie
sposób pomin¹æ napiêæ w
oœwiacie. Jednym z ostatnich
by³a sprawa zespo³u szkó³ z
klasami integracyjnymi na
Bartniczej, który od przysz³ego
roku ma wygasaæ. Czy konflikt
uda³o siê za¿egnaæ?

- W moim przekonaniu sprawa
jest doœæ prosta. Istnieje tam
szko³a podstawowa o 18 oddzia-
³ach, w tym 8 integracyjnych i li-
ceum z 8 oddzia³ami (2 integra-
cyjne). Gimnazjum o takim sa-
mym charakterze jest w s¹siedz-
twie. Do szko³y podstawowej cho-
dz¹ dzieci nie tylko z Targówka,
ale i pozosta³ych dzielnic Warsza-
wy.  Tych dzieci przybywa, w
szkole jest ciasno. Dlatego pod-
jêliœmy decyzjê o przeniesieniu
liceum na ul. ¯uromiñsk¹...

Daleko...

- Owszem, ale przypominam,
¿e chodzi tu o m³odzie¿ znacznie
starsz¹. Na dodatek nie stanie siê
to natychmiast - po prostu istnie-
j¹ce na Bartniczej liceum bêdzie
wygasaæ. Ta m³odzie¿, która tam
chodzi, tam w³aœnie szko³ê ukoñ-
czy. Dopiero nowy nabór bêdzie
na ̄ uromiñsk¹. Wiem, ¿e zawsze
takie sprawy budz¹ masê emo-
cji, bo przecie¿ wokó³ dziecka nie-
pe³nosprawnego obraca siê ca³e

¿ycie rodzinne. Rzecz jednak w
tym, ¿e zw³aszcza maluchom
trzeba zapewniæ lepsze warunki.

PrzejdŸmy teraz do Pana ulu-
bionej dziedziny - ochrony œro-
dowiska. Na ró¿nych forach in-
ternetowych, a tak¿e w telefo-
nach do redakcji wiele pytañ
dotyczy Lasu Bródnowskiego i
kana³ku. Powszechna opinia
jest taka : brudne i zaniedba-
ne...

- Jest to o tyle moja ulubiona
dziedzina, ¿e faktycznie przez
lata tym siê zajmowa³em. Zacznê
od tego, ¿e istnieje spór czy ka-
na³ jest w gestii Marsza³ka Sej-
miku Wojewódzkiego czy m.st.
Warszawy. Dlatego dzielnica Tar-
gówek praktycznie nie powinna
siê tym zajmowaæ. Rzeczywistoœæ
jest inna: z tej racji, ¿e jest czê-
œciowo na naszym terenie, zajmu-
jemy siê nim na miarê posiada-
nych œrodków. Na zlecenie Wy-
dzia³u Infrastruktury brzegi s¹ re-
gularnie wykaszane, a œmieci
usuwane. Okresowo badana jest
tak¿e czystoœæ wody. Na czysz-
czenie kana³u w bie¿¹cym roku
œrodki otrzyma³a Bia³o³êka i to ich
s³u¿by bêd¹ konserwowa³y kana³
na ca³ej d³ugoœci (równie¿ na Tar-
gówku). Wiele drobnych zak³a-
dów rzemieœlniczych, którym
przedtem zarzucaliœmy wylewa-
nie œcieków, albo upad³o, albo
pod³¹czy³y siê do kanalizacji. Pro-
blem zaczyna siê wtedy, gdy gwa-
³townie wzroœnie poziom wody,
np. w wyniku opadów. Kana³ prze-
staje byæ dro¿ny i wtedy faktycz-
nie woda  jest brudna. Na to jed-
nak niewiele mo¿na poradziæ.

Natomiast znaczna czêœæ Lasu
Bródnowskiego, bo 80 hektarów
z ³¹cznych 120 nale¿y do zaso-
bów lasów pañstwowych. Chcie-
liœmy wzi¹æ udzia³ w unijnym pro-
gramie Equal; planowaliœmy, ¿e
dotyczy³oby to obu naszych par-
ków (Las Bródnowski i Park Wie-
cha) oraz pasa zieleni wzd³u¿
kana³ku. Chodzi³o o powo³anie w
ramach tego programu przedsiê-
biorstwa zajmuj¹cego siê ziele-
ni¹, które zatrudnia³oby bezrobot-
nych. Niestety, w Ministerstwie
Gospodarki nasz projekt odrzuco-
no.

Dlatego teraz pracujemy nad
inn¹ koncepcj¹. Od dawna istnia³
projekt zagospodarowania czêœci
lasu (tam, gdzie jest górka i pla-
ce zabaw), a w pobli¿u grodzisko.
Chcemy ze Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego zdobyæ pieni¹dze
na odbudowê grodziska w pobli-
¿u wykopalisk. W myœl naszych
zamierzeñ mog³oby tam powstaæ
miejsce s³u¿¹ce edukacji, wypo-
czynkowi i rozrywce. Za parê dni
spotykam siê w tej sprawie z

przedstawicielami Muzeum Histo-
rycznego. Do koñca marca mamy
czas na przygotowanie i z³o¿enie
wniosku w tej sprawie. Rozma-
wia³em na ten temat tak¿e z „La-
sami Miejskimi”, bo tu niezbêdne
jest wspó³dzia³anie. Zgodzili siê
na to, bo las nie jest rezerwatem
przyrody, czyli mo¿e normalnie
s³u¿yæ mieszkañcom do wypo-
czynku i rekreacji.

Kiedy  mo¿e  siê rozpocz¹æ
realizacja tego projektu?

- Tu w³aœnie mam najwiêksze
obawy. To jest projekt wartoœci 1,5
mln euro. Pó³ miliona musi daæ
miasto, bo œrodki unijne obejmu-
j¹ tylko 75% wartoœci inwestycji.
Nadzieja w ZPORR.

Ten rok chyba nie by³ dla
Pana ³atwy. W ostatnich mie-
si¹cach mówi³o siê nawet, ¿e

Parafialny Klub Sportowy AGA-
PE Bia³o³êka rozpocz¹³ nowy,
sportowy rok 2005 II Turniejem
Rodzinnym Tenisa Sto³owego.
Turniej rozegrano 8 stycznia w
Szkole Podstawowej nr 314 przy
ul. Porajów 3. Organizatorami i
sêdziami turnieju byli: Zdzis³aw
Winczewski - trener sekcji tenisa
sto³owego AGAPE, sêdzia g³ów-
ny turnieju Tomasz Olszewski -
cz³onek zarz¹du klubu i Micha³ Fi-
lipowicz, sêdziowie pomocniczy.
W sportowej zabawie wziê³o
udzia³ 16 rodzin czyli 32 zawod-
ników. Najm³odszy zawodnik mia³
8 lat. Regulamin turnieju przewi-
dywa³ grê do dwóch wygranych
meczy. Jako pierwszy rozgrywa-
no  rodzinny mecz deblowy do 2
wygranych setów, a nastêpnie
mecze indywidualne pomiêdzy
dzieæmi i rodzicami. Turniej roz-
grywano w 2 grupach eliminacyj-
nych, po 8 rodzin w grupie. Dwie
pierwsze rodziny z ka¿dej grupy
wchodzi³y do pó³fina³u, gdzie gra-
³y o fina³ wed³ug klucza: 1 rodzi-
na z grupy A z 2 rodzin¹ z grupy
B i 2 rodzina z grupy A z 1 rodzi-
n¹ z grupy B. Awans z grupy A
do pó³fina³u wywalczy³y rodziny:
1. Grzegorz i Krzysztof Cerynger
2. Urszula i Waldemar Ko³acz z
grupy B wesz³y rodziny: 1. Pawe³
i Robert Stefaniak 2. Marcin i Zbi-
gniew £uczak

W pierwszym pó³finale rodzina
Ceryngerów pokona³a rodzinê
£uczaków 2:0, a w drugim Stefa-
niakowie wygrali z Ko³aczami te¿
2:0.

W finale o Noworoczny, Ro-
dzinny Puchar Parafialnego Klu-
bu Sportowego AGAPE Bia³o³ê-
ka zmierzy³y siê rodziny Ceryn-
gerów i Stefaniaków. Puchar wy-
grali Ceryngerowie zwyciê¿aj¹c

Podczas ostatniego weekendu Targówek
by³ miejscem, o którym mówiono w wielu
miejscach Polski. Sta³o siê to za przyczyn¹
pi¹tej edycji Zimowego Turnieju Pi³ki No¿-
nej „Zdrowy Targówek” bowiem na roz-
grywki rocznika 1992 trener Adam Krzy-
¿anowski zaprosi³ – w imieniu organizato-
rów, tj. Gminnego Klubu Pi³karskiego TAR-
GÓWEK i Uczniowskiego Klubu Sportowego
ZDROWY TARGÓWEK - m³odych pi³karzy z
ca³ej Polski.

Rozgrywki grupowe obfitowa³y w wiele
niespodzianek. Faworyci gromili inne dru-
¿yny po to, by w nastêpnym meczu prze-
graæ z teoretycznie s³abszym przeciwnikiem.
LEGIA rozpoczê³a od efektownego zwyciê-
stwa 5:2 nad MAZUREM E³k, a póŸniej prze-

Rodzinnie w ping ponga
Stefaniaków 2:0 3 miejsce pre-
miowane pucharem zdobyli Ko³a-
czowie pokonuj¹c £uczaków 2:1.
Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e rodzi-
na Ko³aczów zdoby³a ju¿ po raz
drugi puchar za III miejsce.

Organizatorzy turnieju dziêku-
j¹ serdecznie dyrektor Halinie
Szymañskiej za bezp³atne u¿y-
czenie sali gimnastycznej i sto³ów
do tenisa. Dziêkujemy uczestni-
kom turnieju za udzia³ w naszej
zabawie, której motto „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch”, zosta³o
zapisane na dyplomach rozda-
nych wszystkim rodzinom bior¹-
cym udzia³ w turnieju. Dla naj-
m³odszych uczestników turnieju,
organizatorzy przygotowali upo-
minek w postaci klubowego bre-
loczka.
Ze sportowym pozdrowieniem

Jaros³aw Filipowicz

sekretarz klubu

Zdrowy Targówek
gra³a pozosta³e mecze grupowe. WIS£A roz-
gromi³a ŒLÊZÊ i POLONIÊ (w obydwu przy-
padkach 7:1), a przegra³a z gospodarzami
i ze STAL¥.

Niektóre dru¿yny spotka³y siê ponownie
w fazie fina³owej. Pierwsz¹ parê pó³fina³o-
w¹ stanowi³y STAL Szczecin i GKP TARGÓ-
WEK. O ile w meczu grupowym pad³ remis,
o tyle drugi mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem
gospodarzy 2:1. W drugim meczu pó³fina-
³owym OZPN Czêstochowa pokona³ WIS£Ê
Kraków 3:1.

W ten sposób w meczu o trzecie miejsce
znowu spotkali siê przeciwnicy z tej samej
grupy i ponownie w tej konfrontacji lepsza
by³a STAL, która pokona³a WIS£Ê 4:1.

W wielkim finale gospodarze okazali siê
goœcinni i ulegli kadrowiczom spod Jasnej
Góry 0:2.

Klasyfikacja koñcowa Turnieju przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:
1. Kadra OZPN Czêstochowa 2.
GKP TARGÓWEK Warszawa, 3. STAL Szcze-
cin, 4. WIS£A Kraków 5. HUTNIK Kraków,
6. POGOÑ Szczecin, 7. MAZUR E³k, 8. KOL-
PORTER KORONA Kielce, 9. LEGIA Warsza-
wa, 10. POGOÑ Siedlce, 11. JAGIELLONIA
Bia³ystok, 12. POLONIA Przemyœl, 13. ŒLÊ-
ZA Wroc³aw,14. £KS £ódŸ, 15. M£ODZIK Ra-
dom.

Królem strzelców zosta³ zdobywca dwu-
nastu bramek, Adrian Œwierk z Czêstocho-

wy; trenerzy wszystkich dru¿yn przyznali
tytu³y Najlepszego Zawodnika Przemkowi
Mizgale (OZPN Czêstochowa) i Najlepszego
Bramkarza Bart³omiejowi Danowskiemu z
MAZURA E³k. Najm³odszym zawodnikiem
Turnieju by³ Jakub Bohdanowicz ze ŒLÊZY,
urodzony w 1996 r.

Puchar Fair Play zdoby³a POGOÑ Szcze-
cin.

Dobr¹ tradycj¹ Turnieju sta³o siê, i¿ na
jego zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzy-
muj¹ choæby najdrobniejsze pami¹tki. I tym
razem by³o podobnie. Prezesi obydwu klu-
bów, Zbigniew Bucoñ i Roman Soroczyñski,
podziêkowali sponsorom za wsparcie, za-
wodnikom za udzia³ i ambitn¹ walkê, a licz-
nie przyby³ym kibicom – za wspania³y do-
ping.

Szczególne s³owa podziêkowania by³y
kierowane do trenera Adama Krzy¿anow-
skiego, który wykona³ potê¿n¹, mrówcz¹
pracê organizacyjn¹, a jednoczeœnie dopro-
wadzi³ swoj¹ dru¿ynê do zdobycia drugiego
miejsca.

By³y to pierwsze rozgrywki pi¹tej edycji
Zimowego Turnieju Pi³ki No¿nej „Zdrowy
Targówek”. Gospodarze Turnieju, GKP TAR-
GÓWEK i UKS ZDROWY TARGÓWEK, zapra-
szaj¹ wszystkich Czytelników Nowej Gaze-
ty Praskiej na nastêpne zawody, które od-
bêd¹ siê  22-23 stycznia oraz 5-6 i 12-
13 lutego.

Roman Soroczyñski

rada chce Pana odwo³aæ... Dla-
czego?

- Chyba po prostu dlatego, ¿e
jestem burmistrzem. Podobno
chodzi³o o niewykonanie inwesty-
cji. Œmiesznie to wygl¹da w kon-
tekœcie tego, ¿e miasto uzna³o
Targówek i Bia³o³êkê za dwie naj-
lepsze dzielnice Warszawy pod
wzglêdem wykonania inwestycji i
dziêki temu na ten rok dostaliœmy
wiêcej pieniêdzy. Ale niechaj
mieszkañcy to sami oceni¹.

Rozmawia³a Ewa Tucholska

ZABAWA

KARNAWA£OWA

29 stycznia

 679-36-30

0603-956-654
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Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

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

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

METART rok  za³o¿enia 1976

PRODUCENT SPRZÊTU OŒWIETLENIOWEGO
wed³ug projektów w³asnych i zleceniodawcy

zajmujemy siê równie¿

projektowaniem i wykonawstwem instalacji

elektrycznych  oraz wystrojem wnêtrz

ul. Wileñska 13 lok.43

tel. 619-62-77,  fax 618-71-68

tel. kom. 0691-325-912

Sklep Firmowy na Targowisku

przy „Uniwersamie”

ul. Grochowska pawilon 88A

HURT - DETAL

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i œrodki pielêgnacyjne

♦♦♦♦♦  sprzeda¿ na raty
♦♦♦♦♦  refundacja NFZ

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna

Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

tel. 618-88-84

}
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

C e n t r u m
Zdrowia i Urody

„D  A  R”
- masa¿e lecznicze
- bioenergoterapia

- rehabilitacja

- drena¿ limfatyczny

www.dar.prv.pl

ul. Targowa 36
tel. 670-07-29

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹
kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

noœæ laseroterapii jako metody
wspomagaj¹cej w leczeniu wie-
lu schorzeñ. My stosujemy la-
ser m.in. przy znoszeniu nad-
wra¿liwoœci zêbów, w zapale-
niach miazgi, w stanach zapal-
nych jamy ustnej, przy bole-
snym wyrzynaniu zêbów, po
zabiegach chirurgicznych, przy
leczeniu endodontycznym, a
tak¿e przy leczeniu paradonto-
zy. Ponadto kilka naœwietlañ,
wykonanych z odpowiedni¹
czêstotliwoœci¹ doskonale

znosi ból (ró¿nego pochodze-
nia), leczy afty, czy opryszczkê.

Teraz mo¿emy Pañstwu rów-
nie¿ oferowaæ absolutn¹ no-
woœæ – LASEROWE WYBIELA-
NIE ZÊBÓW – najnowocze-

Laserowe wybielanie zêbów
i laseroterapia
w

œniejsz¹, sprawdzon¹ i bezbo-
lesn¹ metodê poprawiania
uœmiechu.

Wybielanie odbywa siê w ga-
binecie pod œcis³ym nadzorem
stomatologa. Po trzech 20 mi-
nutowych zabiegach pacjent
najczêœciej z niedowierzaniem
przeciera oczy i  …uœmiecha siê
szeroko.

Testy kliniczne pokazuj¹, ¿e
proces wybielania laserem daje
rezultat lepszy o osiem odcieni
bieli.

Wiêcej informacji uzyskacie
Pañstwo na naszej stronie in-
ternetowej www.perfektdent.pl
Zapraszamy Perfekt-DENT

ul. Odkryta 44W – wejœcie od
ul. Œwiatowida naprzeciw pêtli
autobusowej NOWODWORY

www.perfektdent.pl

Tel. 889-70-80

 889-70-81

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04
ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3350 z³/m2

� kameralny, chroniony budynek
� gara¿ podziemny
� w³asnoœæ hipoteczna
� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
� gratis udzia³ w gruncie
� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ostatnie

mieszkania

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Ju¿ od 1 listopada w nowej szacie

dokoñczenie ze str. 1

Urz¹d Dzielnicy Targówek funduje nagrody rzeczowe dla

Czytelników, którzy odpowiedz¹ na pytania, gdzie znajduj¹

siê miejsca, pokazane na zdjêciach, a tak¿e co te fotografie
uwieczniaj¹.

Osoba, która prawid³owo zidentyfikuje wszystkie cztery
zdjêcia, otrzyma torbê turystyczn¹; za trzy poprawne odpo-

wiedzi nagrod¹ bêdzie ksi¹¿ka, za dwie - tzw. smycz do
kluczy i p³yta o Targówku, a za jedn¹ - kalendarz œcienny.

Prosimy o odpowiedzi pisemne, do 21 stycznia  pod
adres redakcji.

Uwaga! Konkurs!

zdjêcie nr 1 zdjêcie nr 2

zdjêcie nr 3

zdjêcie nr 4

TURNIEJ PING-PONGA  im. œw. Jana Bosko

o  Puchar Ksiêdza Proboszcza
28-29 stycznia

kategorie wiekowe:  A - szko³a podstawowa – sobota godz. 10,
B -gimnazjum – pi¹tek godz. 16, C - open – pi¹tek godz. 18
Zapisy w Oratorium ul. Kawêczyñska 53 do czwartku 20 stycz-

nia godz. 19 u Piotra Grzeszczuka i ks. S³awka, tel/fax 670 11
99. Koszt udzia³u 2 z³ote.

Dzieñ terierów

Jeœli jesteœ szczêœliwym w³aœcicielem west highland white te-
riera lub teriera szkockiego, przyjdŸ z nim 15 stycznia do Cen-
trum Handlowego Wola Park  (Górczewska 124) w godz. 15-18
spotkamy siê na imprezie pod has³em “Black & White – s³odki
kontrast”, której organizatorem jest miesiêcznik “Cztery £apy”.

Dzieciêcy Teatr RAJ
przy Parafii Œw. Marka

Ewangelisty
 zaprasza na

premierê przedstawienia
bo¿onarodzeniowego
Moniki Oliszewskiej

Od S³owa do ...komórki

w re¿yserii
Teresy Tymosiewicz – Muszel

15 stycznia o godz. 19
 w sali teatralnej parafii
Œw. Marka Ewangelisty,

ul. Zamiejska 6
oraz

16 stycznia
o godz. 16.45  i 19.00

WSTÊP WOLNY
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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

ul. Brechta 9

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

Moja wspó³praca z W³odzi-
mierzem Korczem trwa od 30
lat. Czasem wydawa³o siê, ¿e
w moim ¿yciu przed nim nie
by³o nic, a przecie¿ by³o – ze-
spó³ “Partita”. Tak naprawdê, ta
wspó³praca ³¹czy siê z moim
debiutem solistycznym, 30 lat
temu, na koncercie “Debiuty” w
Opolu. Œpiewa³am tam piosen-
kê Derfla i Iredyñskiego, któr¹
Korcz  aran¿owa³. Aran¿acja
zmieni³a piosenkê, ale Jerzy
Derfel powiedzia³ potem, ¿e nie
wyobra¿a jej sobie inaczej. Wte-
dy by³am cz³onkini¹ zespo³u ar-
tystycznego Teatru na Targów-
ku (potem nazwê zmieniono na
Teatr “Rampa”).

Odesz³am  z zespo³u “Parti-
ta”, w którym œpiewa³am chór-
ki. Równolegle ukoñczy³am
studia pedagogiczne na Uni-
wersytecie Warszawskim (kie-
runek: andragogika – oœwiata
doros³ych). Odby³am praktykê
jako kurator. Œpiewanie trakto-
wa³am jako przygodê z piosen-
k¹. Zarabia³am na modne poñ-
czochy, okulary... Myœla³am, ¿e
gdy bêdzie trzeba, wrócê do wy-
uczonego zawodu.

Œpiewa³am od dziecka. Mój
ojciec by³ bardzo muzykalny,
uczy³ muzyki, by³ kierownikiem
szko³y. W domu wspólnie œpie-
waliœmy; wraz z rodzeñstwem

Byæ kobiet¹ z Zacisza

uczestniczy³am w insceniza-
cjach teatralnych. Moja rodzina,
zmuszona do ucieczki z Wo³y-
nia, osiad³a w sandomierskiem.
Dzieciñstwo spêdzi³am na wsi.
Bra³am lekcje fortepianu u or-
ganisty. Moj¹ muzykalnoœæ za-
uwa¿y³a ukochana ciocia Alin-
ka, mieszkaj¹ca we Wroc³awiu.
Tam ukoñczy³am szko³ê pod-
stawow¹ i œredni¹. Za póŸno
pomyœleliœmy o szkole muzycz-
nej. Œpiewu zaczê³am siê
uczyæ, kiedy sz³am na studia.
Zaczê³am zarabiaæ œpiewaniem
i mieæ k³opoty z gard³em. Wte-
dy trafi³am pod opiekê profesor
Olgi £ady – œpiewaczki, z po-
chodzenia Rosjanki, któr¹ po I
wojnie œwiatowej losy rzuci³y do
Polski. Z dum¹ mogê powie-
dzieæ, ¿e uchodzi³am za jej
“przyszywan¹” córkê. By³a œpie-
waczk¹, która rozumia³a potrze-
by piosenkarzy i odmiennoœæ
emisji g³osu w obu tych profe-
sjach. Ja mia³am charaktery-
styczn¹, lekk¹ chrypkê w g³o-
sie, taki szmerek. Pani profesor
stawia³a na indywidualne walo-
ry piosenkarskie: im bardziej je-
steœmy od siebie ró¿ni – tym le-
piej.

Moje doros³e ¿ycie zaczy-
na³o siê w latach 70. Nie odczu-
waliœmy, ¿e ktoœ nas gnêbi. By-
liœmy zadowoleni, ¿e u nas jest

lepiej ni¿ np. w NRD, ¿e mo¿e-
my jeŸdziæ po œwiecie. Bra³am
(co prawda, nie do koñca œwia-
domie) udzia³ w strajku  na
uczelni w 1968 roku. Mia³am
potrzebê bycia solidarn¹ ze
swoim œrodowiskiem, tak¿e  w
stanie wojennym, które wtedy
bojkotowa³o media. Co nie zna-
czy, ¿e uwa¿a³am siê za artyst-
kê opozycyjn¹. Tej potrzeby
moje ¿ycie we mnie nie ukszta-
³towa³o. Uwa¿a³am,  ¿e moim
zadaniem jest œpiewaæ piosen-
ki na najwy¿szym poziomie ar-
tystycznym, teksty dobre pod
wzglêdem literackim. W ten
sposób spe³nia³am swój „oby-
watelski obowi¹zek”. Jeœli cho-
dzi o cenzurê i wszelkie komi-
sje artystyczne, to w przypad-
ku tej pierwszej - oczywiœcie,
barbarzyñstwem jest ograni-
czaæ wolnoœæ myœli, ale o po-
ziom artystyczny wszelkich pro-
dukcji teraz nikt nie dba. Swo-
ist¹ cenzur¹ jest ogl¹dalnoœæ.
Poniewa¿ masowe gusty nie s¹
zbyt wysublimowane, wiêc im
gorzej - tym lepiej.

Najwiêcej zawdziêczam pio-
sence “Jeszcze siê tam ¿agiel
bieli”. Powsta³a w  1980 roku na
festiwal w Rostocku o tematy-
ce “Cz³owiek i morze”. Wojtek
M³ynarski zawar³ w niej treœci
uniwersalne: roz³¹ka, czekanie,

„Jestem star¹ zaciszank¹, prawie od 30 lat. Coraz lepiej siê tu mieszka” – wyzna³a
Alicja Majewska, rozpoczynaj¹c wystêp w Domu Kultury “Zacisze”. Tym razem  W³o-
dzimierz Korcz nie móg³ jej towarzyszyæ osobiœcie, by³ jednak obecny poprzez pio-
senki skomponowane w³aœnie dla tej wykonawczyni. Zaczê³o siê od Byæ kobiet¹,
potem zabrzmia³ Wielki targ z tekstem Wojciecha M³ynarskiego. Wielkie brawa ze-
bra³a piosenka z ostatniej p³yty Alicji Majewskiej, To nie sztuka wybudowaæ nowy

dom. Po nastrojowym  Smutnym do widzenia zab³ys³a nadzieja Odkryjemy mi³oœæ

nieznan¹, a po kolêdzie  Oj, maluœki, maluœki  przysz³a kolej na utwór, który do dziœ
wzrusza nie tylko ¿ony marynarzy. „Tej piosence najwiêcej zawdziêczam na swej
drodze zawodowej” – powiedzia³a Alicja Majewska.

Piosenkarka  opowiedzia³a nam o kilku sprawach wa¿nych w jej ¿yciu i drodze
twórczej.

nadzieja, na koniec – radoœæ.
Dostawa³am wiele listów. Oka-
zuje siê, ¿e piosenka mo¿e
mieæ wielk¹ si³ê oddzia³ywa-
nia... Bliskich memu sercu pio-
senek mam sporo. Bardzo so-
bie ceniê mój repertuar, a w nim
“To z mi³oœci” Wojciecha Kejne-
go, na³adowane wielkimi emo-
cjami i piêkny “Œwiat w kolorze
nadziei” (tytu³ mojej p³yty). Do
najcenniejszych zaliczam tak¿e
oratoryjne pieœni Ernesta Bryl-
la, oparte na Biblii, z muzyk¹
W³odzimierza Korcza. Od dwu-
nastu lat, wraz z Halin¹ Fr¹c-
kowiak i Zbigniewem Wodeckim
œpiewam kolêdy przy akompa-
niamencie W³odka Korcza. Jest
to spektakl „Gwiazdo, œwieæ -
kolêdo leæ”, z³o¿ony z najpiêk-
niejszych kolêd tradycyjnych i
nowych napisanych przez W³o-
dzimierza Korcza do tekstów
Ernesta Brylla, Wojciecha Kej-
nego, Wojciecha M³ynarskiego,
Jacka Korczakowskiego i Mag-
dy Czapiñskiej - œpiewanych na
g³osy. Uczestniczenie w takim
przedsiêwziêciu to ogromna ra-
doœæ. Radoœæ wykonawców ze
wspólnego muzykowania, a tak-
¿e - co cenniejsze - dostarcza-
nie s³uchaczom wzruszeñ i re-
fleksji, które sprawiaj¹, ¿e po-
noæ czuj¹ siê lepsi.

Piosenkarstwo to domena
m³odoœci. Przyjemnie jest po-
s³uchaæ piêknego g³osu, maj¹c
przy tym na czym „zawiesiæ
oko”. Ale coraz czêœciej obser-
wujê, ¿e go³y ³adny brzuszek
jest jedynym atutem piosenkar-
ki. Myœlê, ¿e piosenkarce, któ-
ra brzuszkiem ju¿ nie mo¿e za-
chwyciæ bo dawno skoñczy³a 20
lat, pozostaje tylko piêknie za-
œpiewaæ, zachwyciæ form¹ wo-
kaln¹, no i wychodziæ do ludzi z
jakimœ przes³aniem, wyra¿o-

nym dojrza³ym jêzykiem. Przy-
k³ady: Irena Santor i Jerzy Po-
³omski. S¹ w pe³ni formy, o
przepiêknie brzmi¹cych g³o-
sach, twórczy, m³odzieñczy.
Daj, Bo¿e,  kontynuatorów.

Ostatni¹ p³ytê z nowymi pio-
senkami nagra³am 8 lat temu.
Moje piosenki ukazywa³y siê
tak¿e na p³ytach zbiorczych, np.

w Z³otej Kolekcji “Pomatonu”.
Bie¿¹cy rok jest rokiem jubile-
uszu wspó³pracy z W³odzimie-
rzem Korczem. Obiecujemy
sobie i odbiorcom naszych pio-
senek , ¿e w tym roku powsta-
n¹ nowe. Oczywiœcie, mile wi-
dziany sponsor.

 Wys³ucha³a Zofia Kochan

Twórcy prawego brzegu
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI-Doœwiadczony lek-
tor, skutecznie uczy mówiæ w³a-
sn¹ metod¹ konwersacji (literac-
ki, potoczny) 676-73-65 Tarcho-
min
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
NIEMIECKI, francuski, rosyjski,
polski 0606-875-990
NIEMIECKI skutecznie, nowocze-
œnie 633-97-20, 889-04-00
REEDUKACJA dojazd 631-93-64

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gineko-
log, laryngolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (kriotera-
pia), urolog (stulejki, wêdzide³ka)
psychiatra - akupunktura, interni-
sta - badania profilaktyczne, wizyty
domowe, bioenergoterapeuta. Pa-
nieñska 4,  tel. 619-52-31
MEDICA - lekarze wszystkich spe-
cjalnoœci, analizy - pe³ny zakres,
RTG, USG, EKG, audiometria,
szczepienie przeciwko grypie.No-
woczesna diagnostyka kompute-
rowa ca³ego organizmu OBERON
ul. Z¹bkowska 44 tel.619-40-23,
619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu -
pe³na informacja o stanie zdrowia
i objawach chorobowych, dobór
najskuteczniejszych preparatów
wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252

US£UGI
ANTENY telewizyjne, satelitarne,
radiowe równie¿ naprawy, solid-
nie, gwarancja tel. 665-04-89 lub
0601-867-980
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne 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  679-
30-64
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci
NAPRAWA pralek, lodówek, gwa-
rancja 670-39-34, 0502-253-670
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
Naprawa pralek, lodówek szyb-
ko, tanio solidnie 679-00-57,
0501-587-257
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PRZEWÓZ ¿ukiem 0505-034-
387
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. 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, Odkry-
ta 0601-569-710
T£UMACZ przysiêg³y jêzyka
niemieckiego, terminy ezpreso-
we, konkurencyjne ceny tel.e-
fon0660-865-302

INNE
MONTA¯ wi¹zañ do nart - ostrze-
nie sport servis Targówek 678-82-
89
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, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares”
zabawy, wesela, itp. 0501-219-
197

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

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

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20 sob.
8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 23 grudnia 2004r. zosta³a wydana z
upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy dla
Miasta Sto³ecznego Warszawy Decyzja Nr 1114/2004 o po-
zwoleniu na budowê ulicy Odkrytej na odcinku na odcin-

ku od ul. Cio³kosza do przewodów t³ocznych wraz z bu-
dow¹ dwustronnych chodników, zatoki autobusowej, ka-

nalizacji 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.

 Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14  dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-

ka, ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciwko windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).
Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-
wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86, poz. 960).
Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w de-
cyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 51-03-192,
pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

Na bie¿¹co staram siê obser-
wowaæ poczynania mi³oœciwie

nam panuj¹cych na terenie dziel-
nicy w³adz z nadania PiS i PO.

Robiê to jeszcze bardziej wnikli-
wie od czasu, gdy notowania
mojej partii niebezpiecznie oscy-

luj¹ wokó³ 5% progu wyborczego,
który jest wyznacznikiem parla-

mentarnego bytu politycznego
ka¿dej partii w III Rzeczypospoli-
tej. Warto bowiem mieæ œwiado-

moœæ, co mog¹ chcieæ realizowaæ
kolejni w³odarze naszego pañ-

stwa.

Dziœ sprawdzianem ich wiary-
godnoœci jest samorz¹d - tak¿e

pó³nocnopraski - gdzie  PO i PiS
w zgodnym tonie kieruj¹ samo-
rz¹dow¹ naw¹ naszej dzielnicy.

Absolutnie nie mam zamiaru
porównywaæ burmistrza Roberta
Sosnowskiego do Lecha Kaczyñ-

skiego, a Janusza Trociñskiego
do Jana Marii dwojga imion Roki-

ty, bo s¹ to ca³kiem inne fizjono-
mie, lecz chcê spojrzeæ na zjawi-
sko tak samo obecne na szcze-

blu rz¹dowym, jak i samorz¹do-
wym, to znaczy na wydatki w sfe-

rze administracji.

Zgodnie z nomenklatur¹ jest to
dzia³ 750 „Administracja publicz-

na”. Wydatki w tym dziale to
przede wszystkim wynagrodzenia
pracowników urzêdu dzielnicy,

czy jak mówi¹ jeszcze  niektórzy
„rady narodowej” przy K³opotow-

skiego 15, wydatki na cele biuro-
we i utrzymanie budynku oraz die-
ty radnych. Corocznie wydatki na

te cele okreœla siê w uchwale bu-
d¿etowej i s¹ to wydatki, na które

specjalne baczenie ma ka¿da
opozycja, krytykuj¹c ich nadmiar
oraz wskazuj¹c inne mo¿liwoœci

alokacji tych œrodków.

Bataliê tak¹ obserwowaliœmy
ostatnio w parlamencie, gdy po-

s³owie z ró¿nych ugrupowañ sta-
rali siê b¹dŸ obci¹æ dotacjê na

IPN , Krajow¹ Radê Radiofonii i
Telewizji, Kancelariê Premiera i

Prezydenta czy te¿ zwiêkszyæ
wydatki w innych dziedzinach jak
na przyk³ad metro warszawskie.

To ostatnie dziêki inicjatywie war-
szawskiego pos³a Jacka Zdrojew-

skiego (SLD) szczêœliwie siê uda-
³o.

W³adze Warszawy te¿ stoj¹

przed uchwaleniem bud¿etu na
kolejny 2005 rok i prawdopodob-
nie zastosuj¹ podobny kruczek,

je¿eli chodzi o wydatki administra-
cyjne, jak w latach ubieg³ych. Nie

wiem, czy jest to autorski pomys³
prezydenta wszystkich warsza-
wiaków Lecha Kaczyñskiego lecz

od dwóch lat okazuje siê skutecz-
ny, choæby na terenie pó³nocno-

praskiej dzielnicy. Pomys³  pole-
ga na wywo³aniu zamieszania, w
którym gubi¹ siê zapewne tak

samo radni koalicji, jak i opozycji.
Patent nazywa siê „korekta bu-

d¿etu”.

PrzeœledŸmy to zjawisko na
podstawie bud¿etu dzielnicy Pra-

ga Pó³noc, a poprawnie mówi¹c
dzielnicowego za³¹cznika do bu-
d¿etu m.st. Warszawy. W ubie-

g³ym - to znaczy 2004 roku - wnio-
skowano o dokonanie w nim

oœmiu korekt, przy czym pierwsza
mia³a miejsce ju¿ w 7 kwietnia
2004, a warto przypomnieæ, ¿e

Rada Miasta Warszawy bud¿et
uchwali³a 24 marca tego samego

roku. W ramach tych oœmiu ko-
rekt piêæ z nich dotyczy³o dzia³u
750 „Administracja publiczna”

wskutek czego plan pierwotnych
wydatków na administracjê wzró-

s³ z kwoty 14 milionów z³otych do
kwoty prawie 17 milionów z³otych.
Gwoli sprawiedliwoœci nale¿y

przyznaæ, ¿e wnioskowano o wiê-
cej, ale Rada Warszawy zaosz-

czêdzi³a ponad 500 000 z³otych
odrzucaj¹c „nadmierne wymaga-

W³os siê na g³owie je¿y
SPRZEDAM

DREWNO kominkowe brzoza,
d¹b 0505-034-387

NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0603-616-
682

SPRZEDAM ford fiesta 1,4
benz. (1994 r.) na bia³ych ta-
blicach i   daihatsu charade
1,3 automat (1989) zarejestro-
wany w Polsce  tel. 0602-291-
793

KUPIÊ

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

nia”. Ten sam manewr tylko na
mniejsz¹ skalê wykonano w 2003

roku. Pierwotne wydatki mia³y
wynosiæ tak¿e 14 milionów z³o-

tych. Skoñczy³o siê na prawie 16
milionach z³otych.

Ró¿nica dwóch w 2003 roku i

trzech milionów w 2004 roku to
kwoty wobec których nie mo¿na
przejœæ obojêtnie. Tyle w skali

roku wydatkuje siê na Pradze
Pó³noc na remonty dróg i utrzy-

manie bibliotek. Za piêæ milionów
z³otych mo¿na wybudowaæ przy-
szkoln¹ salê sportow¹ lub zabez-

pieczyæ pokaŸn¹ czêœæ wydatków
na zasi³ki w ramach pomocy spo-

³ecznej.

Milion z³otych to kwota roczne-
go uposa¿enia np. 50 policjantów

czy 50 nauczycieli lub marzenie
wielu graczy w Toto Lotka.

Warto równie¿ pamiêtaæ, i¿ w

roku 2004, w wyniku dokonanych
tak¿e innych korekt zmniejszono
o ponad 300 000 z³otych wydatki

na edukacyjn¹ opiekê wycho-
wawcz¹ (dzia³ 854). Ratowano

tak¿e Ÿle zaplanowany bud¿et w
dziale 801 „Oœwiata i wychowa-
nie”,  zwiêkszaj¹c go w koñców-

ce roku o prawie milion z³otych,
by pokryæ wszelkie niezbêdne wy-

datki, w tym tak¿e p³ace nauczy-
cieli.

O braku tych œrodków od po³o-

wy pó³rocza wspomina³em w
swoich poprzednich felietonach
doœæ czêsto.

12 paŸdziernika 2004 radni
Pragi Pó³noc opiniowali wstêpny

projekt dzielnicowego za³¹cznika
do bud¿ety m.st. Warszawy na

2005 rok. Tym razem wydatki w
dziale 750 „Administracja publicz-
na” maj¹ siê zamkn¹æ kwot¹ po-

nad 14,5 miliona z³otych. Po¿yje-
my -zobaczymy, czym to siê za-

mknie na koniec 2005 roku.

A wracaj¹c do du¿ej polityki. Tu
wydatki oscyluj¹ w kwotach miliar-

dów abstrakcyjnych dla nas z³o-
tych. Lecz jeœli rz¹dz¹ca dziœ
Warszaw¹ koalicja PO i PiS tak

lekk¹ rêk¹ wydaje miliony, to moje
powa¿ne obawy budzi ta sama

koalicja rz¹dz¹ca w III RP mog¹-
ca wydawaæ miliardy.

Ireneusz Tondera

Radny Województwa

Mazowieckiego

Przewodnicz¹cy Klubu
Radnych SLD

Uprzejmie informujemy,

i¿ od 1 stycznia nastêpu-
j¹ce œwiadczenia dla pa-
cjentów zapisanych w
POZ w SZPZLO - Bródno
i ZOZ-ach wspó³pracuj¹-
cych s¹ realizowane:

- w zakresie stacjonarnej
nocnej i œwi¹tecznej am-
bulatoryjnej opieki lekar-
skiej i pielêgniarskiej w
Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej  przy ul.

£ojewska 6

- dla dzieci w wieku 0–7
lat nocn¹ stacjonarn¹ po-
moc lekarsk¹ zabezpie-
cza Samodzielny Zespó³
Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej im.
prof. dr Jana Bogdanowi-
cza  ul. Niek³añska 4/24

- w zakresie nocnej i œwi¹-
tecznej wyjazdowej opie-
ki lekarskiej œwiadczenia
zabezpiecza Szpital im.
Micha³a Okoñskiegio Sa-
modzielny Publiczny Za-
k³ad Opieki Zdrowotnej ul.

Brzeska 12

Wizyty domowe pacjen-

ci mog¹ zg³aszaæ telefo-

nicznie pod numer 597-

80-55

Dom Kultury

Zacisze
ul. Blokowa 1

zaprasza
16 stycznia w godz. 16-19

„Karnawa³owy bal przebie-

rañców dla dzieci” . Wstêp
wolny.
Na bal karnawa³owy zaprasza-
my wszystkie dzieci, które maj¹
ochotê nas odwiedziæ i spêdziæ
wieczór w baœniowym nastroju.
Mile widziane s¹ oryginalne
stroje i dobry nastrój! Bal pro-
wadzi Robert P³uszka.

18 stycznia o godz. 17 -
Spotkanie z poezj¹ Haliny Po-

œwiatowskiej - otwarte zajêcia
warsztatowe. Spotkania dla
wszystkich mi³oœników poezji
odbywaj¹ siê  we wtorki o godz.
17. Udzia³ w nich jest bezp³at-
ny. Raz w miesi¹cu warsztaty
prowadzi poeta Zbigniew Jerzy-
na.Wstêp wolny.

  22 stycznia w godz. 16-19
„Muzykalne serce oddam” -

bal integracyjny przebierañ-
ców. Wstêp wolny.

 Wspólnie ze Stowarzysze-
niem Dzia³aj¹cym na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych
„HELP” i Artystycznym Klubem
Integracyjnym „NIE REZY-
GNUJ” chcemy zaprosiæ
wszystkie dzieci.

W programie m.in.: „Kartka z
naszego kalendarza” - przed-
stawienie kuk³owe, œpiew, za-
bawa. Bal prowadzi Agata Maj-
chrowicz.

Dom Kultury
Praga
ul. D¹browszczaków 2
zaprasza
17 stycznia,  godz. 17.30 „Im-
prezy krasnoludkowe” Odwie-
dziny Kosza³ka Opa³ka przed-
stawienie dla dzieci
18 stycznia,  godz. 18.00 „Pra-
skie spotkania z Gwiazd¹”
WITOLD PYRKOSZ  - 50-lecie
pracy artystycznej
21 stycznia (pi¹tek), godz.

17.30 Koncert zespo³u wokal-
nego „TONIKA” i Orkiestry Ka-
meralnej pod dyrekcj¹ Jana
Sienkiewicza
25 stycznia,  godz. 18.00 Pro-
mocja m³odych talentów „Kolê-
dy œwiata” Koncert uczniów kla-
sy fortepianu Be³³y Skwarskiej
oraz klasy skrzypiec Danuty
£ukasiewicz (PSM I st. im. Fr.
Chopina w Warszawie)
27 stycznia (czwartek), godz.

18.00 Koncert Karnawa³owy „W
szampañskim nastroju”
Sylwia Knap - sopran, Monika
Marciniak - sopran, Witold Ma-
tulka   - tenor, Tomasz Rak -
baryton, przy fortepianie - Mo-
nika Polaczek-Przestrzelska
29 stycznia, godz. 12.00 „Kon-
cert kolêd” wyst¹pi¹: dzieci i
m³odzie¿ Punktu Katechetycz-
nego Parafii œw. Jana Klimaka
na Woli, Chór Dzieciêcy Parafii
œw. Jana Klimaka w Warszawie,
dyr. Bogdan KuŸmiuk, Chór
M³odzie¿owy Parafii œw. Ap.
Jakuba w £osince, dyr. Maria
Radczuk, Chór M³odzie¿owy
Katedry Metropolitalnej œw.
Marii Magdaleny w Warszawie,
dyr. ks. Jerzy Kulik Chór Pra-
wos³awnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie, dyr.
Roman Sacharczuk
Wszystkie imprezy odbêd¹

sie w sali koncertowej.

Wstêp wolny
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KONKURS! SZKÓ£KA BALETOWA! KONKURS!

Wymieñ atrybuty stroju baletnicy?
DO WYGRANIA:
- miesiêczny karnet
- dwa bezp³atne wejœcia na zajêcia baletowe
ODPOWIEDZI nale¿y kierowaæ do pod nr telefonu:  811-11-

09 lub 811-05-01 (dzia³ promocji DK Œwit) w godzinach 10 - 17

KONKURS! SZKÓ£KA BALETOWA! KONKURS!

Klub Tañca DANCEWEEK
zaprasza:

♦ dzieci i m³odzie¿
do grupy Turniejowego Tañca Towarzyskiego
♦ doros³ych  do sekcji Tañca Towarzyskiego

W styczniu 20% zni¿ki

Karnawa³owe Wieczorki Taneczne
dla seniorów i nie tylko - zapraszamy

w ka¿d¹ sobotê stycznia w godz. 17-21

Seans bioenegoterapeutyczny

prowadzony  w DK „Œwit” przez Jerzego Mruga³ê
zosta³ przeniesiony z niedzieli 16 stycznia na

niedzielê 30 stycznia godz. 11.
Za zmianê bardzo przepraszamy

Przyjêcie Strategii Lizboñskiej
na szczycie Unii Europejskiej w
marcu 2000 roku odbywa³o siê w

atmosferze optymizmu i wiary, ¿e
jest mo¿liwe uczynienie do koñ-

ca 2010 roku z unijnej gospodar-
ki realnego konkurenta dla USA.
Wiara i optymizm by³y oparte na

solidnych podstawach - œredni
wzrost gospodarczy Unii wynosi³

3 proc., 1,5-procentowa inflacja
by³a niska, deficyt finansów pu-
blicznych w wysokoœci 1,75 proc.

wygl¹da³ bardzo solidnie. Dzisiej-
sza sytuacja UE po wejœciu doñ

nowych krajów cz³onkowskich nie
jest ju¿ tak dobra. Przyszed³ czas
na ostudzenie optymistycznych

nastrojów.

Trzeba przyznaæ, ¿e oczekiwa-
nia wobec konferencji Strategia

Lizboñska inspiracj¹ dla aktywne-
go udzia³u w lokalnych projektach

innowacyjnych zorganizowanej
przez Fundacjê „Unia & Polska”
zosta³y nieco zawiedzione. Zbyt

ma³o konkretów dotycz¹cych spo-
³ecznoœci lokalnych, zbyt wiele

ogólników. Sama Strategia Li-
zboñska sprawia wra¿enie nieco
na si³ê stworzonego programu, a

jak wynika z efektów jej wdra¿a-
nia k³opotów nie brakuje. Za³o¿e-

nia strategii obejmuj¹ trzy pozio-
my - gospodarczy, spo³eczny i
ekologiczny. Nawiasem mówi¹c

granice pomiêdzy poszczególny-
mi poziomami sprawiaj¹ wra¿enie

doœæ p³ynnych, a konkretne punk-
ty programu napisane s¹ jêzy-
kiem  nieco przypominaj¹cym jê-

zyk za³o¿eñ spo³eczno - ekono-
micznych z minionej epoki. Na

poziomie gospodarczym strategia
definiuje szereg zadañ - tworze-
nie spo³eczeñstwa informacyjne-

go, tworzenie europejskiego ob-
szaru badañ naukowych i innowa-

cyjnych, tworzenie œrodowiska
sprzyjaj¹cego rozwojowi innowa-

cyjnych przedsiêbiorstw, reformy
ekonomiczne na rzecz rynku we-
wnêtrznego Unii, wydajne i zinte-

growane rynki finansowe, koordy-
nacja polityk makroekonomicz-

nych. W wymiarze spo³ecznym -
edukacja dla ¿ycia i pracy (?!), ak-
tywna polityka zatrudnienia, mo-

dernizacja opieki spo³ecznej, pro-
mocja zaanga¿owania spo³ecz-

nego.

 W wymiarze ekologicznym
przewiduje siê dzia³ania podykto-

wane  przede wszystkim przez
przyjêcie protoko³u z Kioto - wal-
ka ze zmianami klimatycznymi,

transport przyjazny dla œrodowi-
ska, walka z zagro¿eniami dla

zdrowia publicznego, odpowie-
dzialne wykorzystanie zasobów
naturalnych.

Jako wadê strategii wskazuje
siê brak zapisu o koniecznoœci
reformy europejskiego modelu

spo³ecznego, choæ warto siê za-
stanowiæ czy wobec wieloœci mo-

deli spo³ecznych pañstw cz³on-
kowskich jest to w ogóle mo¿liwe.
Spoœród innych wad zwraca siê

uwagê na kiepsko realizowane i
Ÿle zaplanowane reformy rynku

pracy i znów pojawia siê pytanie,
czy mo¿liwe jest jednolite zrefor-
mowanie rynku pracy w ca³ej Unii.

Krytycy uwa¿aj¹, ¿e praktycznie
nie zaplanowano reformy opieki

spo³ecznej i reformy wydatków
publicznych. Strategia Lizboñska
nie jest czymœ nowym, jest raczej

bardziej zebraniem w jeden pa-
kiet i nazwaniem pewnych proce-

sów, które przebiega³y wczeœniej.
Krytycy, których nie zabrak³o na
konferencji uwa¿aj¹, ¿e program

strategii jest li tylko now¹ unijn¹
frazeologi¹. Entuzjaœci upatruj¹

istotê programu w d¹¿eniu do lep-
szego wykorzystania istniej¹cego
potencja³u Unii - pracy, wiedzy,

kapita³u m.in. poprzez deregula-
cjê i urynkowienie gospodarek

Strategia Lizboñska a Polska
oraz nowe formy konkurowania z
gospodark¹ USA.

Dla wnikliwych obserwatorów

procesów zachodz¹cych w UE
jest oczywiste, ¿e jej potencja³ nie
jest wykorzystywany. Widaæ to

niemal na ka¿dym kroku, szcze-
gólnie jeœli chodzi o wykorzysta-

nie kapita³u ludzkiego. Stopa za-
trudnienia w USA (odsetek pra-
cuj¹cych w odniesieniu do liczby

ludnoœci w wieku produkcyjnym)
wynosi 73 proc., w UE - 64 proc,

w Polsce zaledwie 53 proc. Po-
nadto w USA pracuje siê d³u¿ej -
2100 godzin rocznie, w Unii np.

w Niemczech - 1500 godzin. W
Unii przechodzi siê na emeryturê

œrednio w wieku 60 lat, zaœ w USA
w wieku 63 lat. Wielk¹ rezerw¹
rozwojow¹ UE jest niezrealizowa-

ne ujednolicenie rynku. Rozdrob-
nione rynki telekomunikacji, ener-

getyki, transportu, us³ug finanso-
wych powoduj¹, ¿e koszty us³ug
dla firm i gospodarstw domowych

w tych dziedzinach s¹ znacznie
wy¿sze ni¿ w USA i ich jakoœæ jest

gorsza ze wzglêdu na znikom¹
konkurencyjnoœæ. Immanentn¹
cech¹ Europy jest niski poziom

komercjalizacji badañ nauko-
wych, a raczej gorsze wykorzy-

stanie praktyczne wiedzy i poten-
cja³u naukowego. St¹d wielkie
zadanie dla szkó³ i uczelni - ich

programy nauczania musz¹ otwo-
rzyæ siê na potrzeby gospodarki.

Realizacja Strategii Lizboñskiej

trwa, jednak nie da siê unikn¹æ
opóŸnieñ, które pojawiaj¹ siê

m.in. w wyniku koniecznoœci osi¹-
gania kompromisów, krytycy uwa-
¿aj¹, ¿e nadmiernych. Potkniêcia

zdarzaj¹ siê w ró¿nych, pozornie
drobnych kwestiach jak choæby

wprowadzenie wspólnego paten-
tu europejskiego. Mia³ zostaæ
wdro¿ony w 2001 roku, da³oby siê

zaoszczêdziæ na jego wprowa-
dzeniu pó³ miliarda euro rocznie!

Wszystko rozbi³o siê o jêzyki.
Ustalono, ¿e obowi¹zuj¹cymi dla

patentowych dokumentacji bêd¹
angielski, niemiecki i francuski.
Nie by³y tym zachwycone niektó-

re spoœród krajów cz³onkowskich.
Wobec tego wprowadzono dodat-

kowy zapis, umo¿liwiaj¹cy przy-
gotowanie czêœci dokumentacji w
jêzykach narodowych. Ostatecz-

nie zapisy patentowe uzgodnio-
no w 2003 roku.

15 mld euro rocznie kosztuje

Uniê brak liberalizacji rynku ener-
getycznego. Dopiero w ubieg³ym

roku uda³o siê to uczyniæ dla od-
biorców biznesowych, odbiorcy
indywidualni musz¹ poczekaæ na

liberalizacjê do 2007 roku. Zagra-
³y interesy narodowe. Zadowala-

j¹ce jest otwarcie rynków jeœli
chodzi o telekomunikacjê. Mo¿na
uznaæ, ¿e liberalizacja siê doko-

na³a. Uda³o siê nieco poprawiæ
sferê zatrudnienia, przybywa

miejsc pracy, wzrasta nieznacz-
nie stopa zatrudnienia. Bêd¹ pro-
blemy z niektórymi rozwi¹zania-

mi systemu socjalnego, takimi
choæby jak podniesienie wieku

emerytalnego, zmniejszenie zasi-
³ków dla bezrobotnych, skrócenie
czasu wypowiedzenia pracy. Re-

alizacja tych ostatnich zadañ nie
bêdzie ³atwa ze wzglêdu na ra-

dykaln¹ zmianê warunków wdra-
¿ania Strategii - po dwóch latach,
w 2002 roku, gospodarka œwia-

towa znacz¹co wyhamowa³a, po-
gorszy³a siê równie¿ sytuacja w

UE. Stagnacja gospodarcza, na-
piêcia bud¿etowe we Francji i
Niemczech, zagro¿enia wynikaj¹-

ce ze starzenia siê spo³eczeñstw
krajów Europy. Wszystko to spra-

wia, ¿e luka rozwojowa UE w sto-
sunku do Stanów Zjednoczonych
miast siê zmniejszaæ systema-

tycznie siê powiêksza. Stawk¹ w
tej grze staje siê wiêc raczej unik-

niêcie stagnacji.

Z perspektywy kilku lat funkcjo-
nowania Strategii Lizboñskiej wi-
daæ ju¿, ¿e najlepiej z jej wdra¿a-

niem radz¹ sobie kraje skandy-
nawskie - Szwecja i Finlandia, nie-

Ÿle - Wielka Brytania i Irlandia,
najwiêksze problemy maj¹ W³o-
chy, Francja i Niemcy.

Polskie priorytety wobec Stra-
tegii Lizboñskiej okreœlaj¹ stosu-
nek do niej - nie mo¿na zak³adaæ

¿adnych automatyzmów. Nowe
kraje cz³onkowskie - w tym Pol-

ska - wnosz¹ do UE nowe akcen-
ty, ale generalnie istnieje zgoda
na ogólne za³o¿enia strategii.

Sytuacja Polski jest specyficzna,
znajdujemy siê na innym pozio-

mie rozwoju. Polskê charaktery-
zuje ni¿szy poziom dochodu oby-
wateli i pañstwa, mniej nowocze-

sna struktura gospodarki, niski
poziom produktywnoœci, niedo-

koñczona transformacja, s³aboœæ
instytucji publicznych, korupcja,
upartyjnienie, bliskie zwi¹zki po-

lityki i biznesu, silne grupy intere-
sów, niedorozwój infrastruktury

technicznej, nie sprywatyzowane
molochy, rozdrobniony sektor pry-
watny. W zwi¹zku z powy¿szymi

ograniczeniami powinniœmy siê
koncentrowaæ na rozwoju przed-

siêbiorczoœci, wzroœcie zatrudnie-
nia i modernizacji modelu spo-
³ecznego, liberalizacji rynku i jego

integracji z rynkiem unijnym, przy-
spieszeniu rozwoju tych dziedzin
gospodarki, które zwi¹zane s¹ z

nowymi technologiami. WskaŸni-
ki rozwoju gospodarczego mamy

niez³e, do poprawki kwalifikuje siê
wykorzystanie kapita³u ludzkiego
- ograniczenie bezrobocia i akty-

wizacja zawodowa, uelastycznie-
nie rynku pracy, reforma emery-

talna to najprostsza droga do uzy-
skania równowagi bud¿etowej i
zwiêkszenia dynamiki gospodar-

czej. Ogólnie rzecz ujmuj¹c na-
sza strategia musi byæ prozatrud-

nieniowa i prowydajnoœciowa.
Wielk¹ nadziej¹ Polski s¹ nasze
lokomotywy gospodarki - ma³e i

œrednie przedsiêbiorstwa i ich
przewidywana ekspansja na ryn-

ki unijne.

Pomimo wielu wad Strategia
Lizboñska jest dziœ jedynym w

miarê spójnym i najbardziej ogól-
nym programem unijnym. To swo-
isty, d³ugofalowy drogowskaz dla

gospodarki, modelu spo³ecznego
i stosunku do œrodowiska natural-

nego Europy. Wydaje siê, ¿e war-
to zapoznaæ siê z jej za³o¿enia-
mi. W nastêpnym wydaniu NGP

przyjrzymy siê realizacji konkret-
nych rozwi¹zañ Strategii Lizboñ-

skiej w UE i w Polsce.

El¿bieta Gutowska

03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11
tel. 811-01-05, 811-11-09, tel./fax 811-04-24
swit@dkswit.com.pl, www.dkswit.com.pl

Spacer po Ratuszowej to jak-
by st¹paæ po historii Pragi, z ka¿-
dym krokiem przybywa mijanych
znakomitych budynków i miejsc,
które stanowi³y o miejskim cha-
rakterze naszej czêœci miasta.
Nadaremny jest jednak trud wy-
patrywania budynku o randze
chyba najwy¿szej spoœród spo-
³ecznej przestrzeni, od którego
wziê³a siê nazwa ulicy. Gdzie jest
zatem ratusz?

„Podwórkami, w Niedzielê,
meandrowa³y dzieci prowadzone
przez rodziców do koœcio³a, do
Matki Bo¿ej Loretañskiej.”

Podobno na Pradze, jeszcze
ówczesnej wsi, rozpusta i lubie¿-
noœæ ros³y w si³ê. Dopiero spro-
wadzenie na te tereny w koñcu
XVI wieku (w tym czasie po dru-
giej stronie Wis³y Warszawa
otrzyma³a status miasta sto³ecz-
nego) bernardynów (nazwa u¿y-
wana m.in. w Polsce na okreœle-
nie formacji zakonnej stanowi¹-
cej ga³¹Ÿ zakonu franciszkanów,
zwanych obserwantami – strój:
br¹zowy habit z kapturem, prze-
pasany sznurem z 3 wêz³ami
symbolizuj¹cymi œluby czystoœci,
ubóstwa i pos³uszeñstwa) mia³o
zapobiec pladze i tchn¹æ nowe-
go ducha w serca mieszkañców
prawego brzegu Wis³y.

Oko³o 1638 roku wybudowali
oni przy Ratuszowej (jeszcze
wtedy nie nosi³a ona nazwy „Ra-
tuszowa”) okaza³y koœció³, a przy
nim w 1640 Domek Loretañski
(obecny w herbie Pragi) . 10 lu-
tego 1648 biskupi kamienieccy (z
Kamieñca Podolskiego) uzyskali
przywilej lokacyjny na prawie
magdeburskim. Od tego momen-
tu Praga otrzymuje status miasta,
choæ przez nastêpne prawie pó-
³tora wieku okreœlana jest czêsto
jako „miasto pod Warszaw¹”. Na
starych planach nazwy Warsza-
wa i Praga czasem pisuje siê taka
sam¹ czcionk¹.

Jako miasto usytuowane na
prawie niemieckim powinno po-
siadaæ ratusz, w którym urzêdu-
je burmistrz, obraduje rada miej-
ska, odbywaj¹ siê s¹dy i gdzie
skupia siê ca³okszta³t spraw mia-
sta i interesów jego obywateli.
Okaza³oœæ gmachu, zwykle z

wysok¹ wie¿¹, by³a natenczas
widomym znakiem potêgi i zna-
czenia miasta . Jednak czy w
1661 r. by³ ju¿ odrêbny budynek
ratusza, nie wiemy. Zdaje siê, ¿e
go wzniesiono póŸniej. Burmistrz
i wójt mogli sprawowaæ swoje
czynnoœci urzêdowe w jednym z
domów przystosowanych do tego
celu . Wydaje siê, ¿e do koñca
XVII wieku taki budynek ju¿ po-
winien powstaæ – gdzieœ na
wschód od koœcio³a Bernardy-
nów, a ulicê, prowadz¹c¹ niegdyœ
od Wis³y do rynku (tak¹ rangê
otrzyma³ plac na przeciêciu Ra-
tuszowej z Targow¹; trzeba pa-
miêtaæ o innym uk³adzie siatki
ulicznej od obecnego), przy któ-
rym stan¹³ ratusz , nazwano w³a-
œnie Ratuszn¹. Podobne rozwi¹-
zanie zastosowano wzglêdem ra-
tusza skaryszewskiego: ulica
Z¹bkowska od XVI do koñca
XVIII w. stanowi³a granicê miê-
dzy Prag¹ a Skaryszewem – zaœ
przy jej pd. rogu Z¹bkowskiej na
przeciêciu z Targow¹ znajdowa³
siê rynek wraz z ratuszem .

Na ilustracjach, rycinach, pa-
noramach uwzglêdniaj¹cych pra-
ski brzeg widaæ przede wszyst-
kim klasztor Bernardynów i Do-
mek Loretañski (choæ na planach
M. Deutscha z 1765 s¹ uchwy-
cone trzy wiêksze za³o¿enia ar-
chitektoniczne – klasztor bernar-
dynów i bernardynek, którym
klasztor ufundowa³ August III, w
miejscu gdzie obecnie przebiega
ulica Panieñska i byæ mo¿e ra-
tusz) – wie¿y ratusza nie widaæ.
Czy¿by „okaza³oœæ” ratusza pra-
skiego by³a odzwierciedleniem
stanu maj¹tkowego ówczesnych
pra¿an, na których sk³adali siê
przede wszystkim drobni handla-
rze? Na Domek Loretañski wszak
da³ pieni¹dze król W³adys³aw IV.
NajwyraŸniej tak licznie wspomi-
nana szlachta i magnateria, któ-
ra posiada³a na prawym brzegu
Wis³y dworki i maj¹tki unika³a jak
ognia wpisania siê do rejestrów
miejskich i tym samym p³acenia
podatków.

Bez wzglêdu na wielkoœæ ra-
tusza ulica Ratuszna mog³a wte-
dy uzyskaæ miano g³ównej arte-
rii.

Miasteczka (tak zwane jurydy-

ki) le¿¹ce dooko³a Warszawy
ostatecznie skonsolidowano ze
stolic¹ po uchwalonej przez Sejm
Wielki w 1791 r. ustawie o mia-
stach. Utworzono tzw. VII praski
cyrku³ miejski.

W czasach napoleoñskich, ok.
1808, zosta³a zburzona ca³a za-
budowa ulicy, oprócz koœcio³a i
klasztoru bernardynów, które ro-
zebrano w 1811 pod esplanadê
przyczó³ka mostowego. Pozosta-
³a tylko Kaplica Loretañska, któ-
r¹ w 1853 obudowano dooko³a
nowym budynkiem koœcielnym.
Ratuszna pozosta³a przez d³ugi
czas niezabudowana .

„Z rodzicami do zoo, a z ch³o-
pakami z 258-semki do parku
graæ w pi³kê.”

W latach 1865-1871 po obu
stronach wschodniego odcinka
ulicy za³o¿ono Park Praski. Miê-
dzy ulicami Petersbursk¹ (Jagiel-
loñsk¹) i Targow¹ wybudowano
koszary i magazyny wojskowe, w
1928 – domy mieszkalne dla pod-
oficerów. W tym samym roku za-
³o¿ono Ogród Zoologiczny roz-
ci¹gaj¹cy siê po pó³nocnej stro-
nie ulicy .

Ulice Pragi. Gdzie jest ratusz?

W naszym „Trybiku”
Od trzech lat nale¿ê do Klubu Rowerowego “Trybik”. Pan Pawe³

Paczek, nazywany przez nas Wujkiem, organizuje nam ciekawe raj-
dy od wiosny do jesieni. Zim¹ nasze spotkania s¹ inne.

Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia prowadziliœmy w zespole Szkó³
nr 45 im. Królowej Jadwigi przy ul. Jagielloñskiej 7 zbiórkê darów dla
biednych dzieci. Ka¿dy chcia³ ofiarowaæ cz¹stkê swojego serca, a
zarazem pomóc dzieciom. Ka¿dy z nas móg³by znaleŸæ siê w ciê¿kim
stanie; dlatego nale¿y pomagaæ innym ludziom.

Klub “Trybik” od dawna stara siê pomagaæ dzieciom i ich matkom.
Uda³o nam siê zebraæ du¿o zabawek, ubrañ i s³odyczy. Dary te prze-
kazali nam mieszkañcy oraz supermarkety: Carrefour i Tesco.

Czêœæ zabawek, gry planszowe i s³odycze zawieŸliœmy do Domu
Dziecka w Radoœci. Stra¿ Miejska u¿yczy³a nam samochodu, byœmy
mogli dostarczyæ dary tak¿e do domu Samotnej Matki z ma³ymi dzieæmi
“Bajka”. Gdy rozmawialiœmy z kierowniczk¹ tego Domu, co parê se-
kund zagl¹da³y do pokoju dzieci, ciekawe i uradowane z naszego
przyjazdu.

Widz¹c radoœæ dzieci, postanowiliœmy ponownie odwiedziæ Dom
Dziecka.

Tak¿e przed Œwiêtami mieliœmy wigiliê w œwietlicy Akcji Katolickiej
w katedrze œw. Floriana. Niektórzy klubowicze przyszli z rodzicami.
Naszym goœciem by³ podinspektor Wojciech Pasieczny z wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy Sto³ecznej policji. Podzieliliœmy siê op³at-
kiem i z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia. Potem wszyscy dostali s³odkie upo-
minki z darów od sponsorów. Asia Tutka z naszego klubu gra³a na
gitarze kolêdy.                                                Sebastian Niedbalski

„…tu na skwerku ̄ urowskiego
jawi³y siê nam potworne zaro-
œla…”

Podczas lat wojny 1939-1944
zniszczone zosta³y koszary. W
latach piêædziesi¹tych odcinek
Ratuszowej znalaz³ siê w obrê-
bie osiedli mieszkaniowych: „Pra-
ga I” wybudowanego w l. 1948-
1952 (arch. H i Sz. Syrkusowie) i
„Praga II” – l. 1949-1956 (arch.
J. Gieysztor)

Dziœ ulica Ratuszowa to pro-
stopad³a do Wis³y ³¹cz¹ca Wy-
brze¿e Helskie z ul. 11 Listopa-
da. Jakie bêd¹ jej dalsze losy?
Czy zacznie przyci¹gaæ oczy
spragnione historycznych prze-
¿yæ, czy zostanie zamieniona na
deptak ³¹cz¹cy Park z Ogrodem
Zoologicznym?

Praga od dawna by³a uznawa-
na za ubo¿sz¹ w stosunku do
Warszawy i czy te¿ zas³ugiwa³a
na miano „przedmieœcia Stolicy”
czy te¿ nie, jedno jest pewne:
Praga by³a miastem, Praga mia-
³a swój ratusz i wci¹¿ ma o czym
opowiadaæ kolejnym pokoleniom
mieszkañców.

Adam Praski
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ortodontycznecji porodowej). Oddzia³ po³o¿-

niczy dosta³ tak¿e nowy stó³
operacyjny (ponad 150 tys. z³) i
aparat do narkozy.

Oddzia³ ginekologiczny ma
tak¿e wymienion¹ czêœæ insta-
lacji. Podobnie jak na po³o¿nic-
twie jest gotowa na razie jedna
³azienka – druga bêdzie odda-
na pod koniec miesi¹ca. Nowy
stó³ operacyjny pozwala na
przewiezienie pacjentki na od-
dzia³ bez przenoszenia – prze-
nosi siê j¹ na wózek wraz z bla-
tem sto³u. Blok operacyjny
wzbogaci³ siê o now¹ lampê
(bagatela – ok. 75 tys. z³), któ-
ra lepiej oœwietla pole operacyj-
ne. Tu tak¿e zakupiono nowy
aparat do narkozy z monitorem
(ponad 150 tys. z³), który po-
zwala na obserwowanie
wszystkich funkcji ¿yciowych.

Bez fanfar i przecinania wstê-
gi, we w³asnym gronie, oddzia³
otwarto 8 stycznia. Uroczyste
otwarcie mia³o siê odbyæ o 9
rano, ale ordynator, dr W³ady-
s³aw Fidziñski, który przyjecha³
jak zwykle znacznie wczeœniej,
o 7.30 zasta³ ju¿ 4 czekaj¹ce
pacjentki. Do 9 w ginekologicz-
nej izbie przyjêæ by³a ju¿ kolej-
ka...

Przy kanapkach, które do-
starczy³a Ewa ¯ebrowska, pro-

Stary, ale jak nowy
wadz¹ca na terenie szpitala
sklep, w obecnoœci p.o. naczel-
nego dyrektora Henryka Jania-
ka, ordynator podziêkowa³
wszystkim: salowym, pielê-
gniarkom i po³o¿nym, które z
w³asnej inicjatywy pomaga³y
przy remoncie. Podziêkowa³
tak¿e sponsorom, zw³aszcza
niezawodnej firmie Adamed,
która zawsze reaguje na proœ-
by o wsparcie finansowe, a któ-
ra tym razem da³a 20 tys. z³,
PZU ¯ycie – 28 tys. z³ i firmie
ALTEA, która zafundowa³a ¿a-
luzje na sali porodowej i popo-
rodowych. Podkreœli³, ¿e nale-
¿y mieæ nadziejê na to, i¿ tego-
roczny kontrakt z NFZ pozwoli
wreszcie na zbilansowanie na-
k³adów i wydatków. Fakt, ¿e
miasto da³o pieni¹dze na re-
mont, jest dowodem na to, ¿e
ca³a walka o przetrwanie od-
dzia³u by³a s³uszna, ¿e ws³u-
chano siê w argumenty – tak¿e
pacjentów.

Niestety, wci¹¿ jeszcze nie
jest gotowa g³ówna klatka scho-
dowa – i na piêknie odnowione
oddzia³y trzeba wchodziæ bocz-
nymi schodami. Trwa dyskusja
z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, który nie chce zgo-
dziæ siê na wymianê starych
p³ytek na podestach, traktuj¹c
je jako zabytek, choæ s¹ w tra-
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Przez ca³y styczeñ bêdzie
trwa³ IV ju¿ mazowiecki festiwal
bo¿onarodzeniowy pod tak¹
w³aœnie nazw¹. Organizatorem
jest znany wszystkim Chór
Avetki z Parafii Narodzenia
NMP w P³udach wspólnie z DK
„Œwit”, Bia³o³êckim Oœrodkiem
Kultury i Wydzia³ami Kultury
dzielnic Bia³o³êka i Targówek.

W tym roku w ca³ym cyklu
wyst¹pi 2200 osób z prawie
100 chórów, zespo³ów wokal-
nych, wokalno-instrumental-
nych, teatrów oraz grup szkol-
nych. W sk³ad jury wchodz¹
wyk³adowcy i absolwenci Aka-
demii Muzycznej w Warszawie
oraz Warszawskiej Akademii
Teatralnej.

G³ównymi celami imprezy
jest prezentacja i krzewienie
wartoœci zwi¹zanych ze œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia, oca-
lenie od zapomnienia tradycji
kolêdowania i jase³ek, a tak¿e
- przede wszystkim - rozpo-
wszechnianie ogólnoludzkich
wartoœci, inspirowanych chrze-
œcijañstwem.

Pierwsza impreza ju¿ siê od-
by³a - 9 stycznia. Oto terminy
nastêpnych, które odbêd¹ siê
w DK „Œwit”:

16 stycznia w godz. 14.30 -
19.30 - kategoria muzyczna,
etap I cz. 1,

22 stycznia w godz. 8.45 -
18.30 - kategoria teatralna cz.
2 oraz kategoria kolêdnicy;

23 stycznia  w godz. 13 - 20
- kategoria muzyczna etap I
cz. 2.

Galowe fina³y odbêd¹ siê
28 stycznia w godz. 18 - 20 w
DK Œwit” - kategoria muzycz-

Zapraszamy
na Betlejem u Avetek

na galowy etap II grup dzieciê-
cych, oraz 29 stycznia w godz.
15 - 17 w Bia³o³êckim Oœrod-
ku Kultury - kategoria muzycz-
na galowy etap grup m³odzie-
¿owych.

30 stycznia w godz. 15 -
17.30 w Kaplicy Parafii NNMP
w P³udach - kategoria muzycz-
na galowy etap II grup doro-
s³ych i seniorów. W ka¿dym z
galowych etapów piêæ najlep-
szych grup walczyæ bêdzie o
Grand Prix.

Wstêp wolny. Serdecznie
zapraszamy do udzia³u w

tych imprezach: atmosfera -
gwarantowana.

Ordynator W³adys³aw Fidziñski na 1 planie; za nim
dr Pawe³ Michnik  i z-ca ordynatora dr Janusz Grzybowski

Ta pacjentkana krótko przed porodem
 poddawana jest badaniu aparatem KTG

Sala operacyjna po nowemu: na górnym zdjêciu nowa lampa

 i nowoczesny stó³ porodowy. Poni¿ej - nowoczesny aparat do
narkozy i monitorowania funkcji ¿yciowych podczas operacji

gicznym stanie. Mo¿e ostatecz-
nie uda siê wynegocjowaæ prze-
niesienie owych p³ytek gdzie in-
dziej, choæ zakrawa to na gro-
teskê. Przypomnijmy, ¿e szpital
ma ponad 200 lat, a najstarszy
jest w³aœnie budynek B, w któ-
rym mieœci siê m.in. ginekolo-
gia i po³o¿nictwo. W starych
murach powstaj¹ coraz bardziej

nowoczesne oddzia³y. W tym
roku – jak publicznie obieca³
dyr. Janiak – oddzia³ ma dostaæ
nowe USG (taki aparat, jakiego
potrzebuje oddzia³, kosztuje po-
nad 300 tys. z³). Remonty w ca-
³ym szpitalu bêd¹ trwaæ nadal
- tylko na te cele z Biura Polity-
ki Zdrowotnej szpital dosta³ w
tym roku 1,6 mln z³.           ET


