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Dwa testamenty

Spotkanie
z Burmistrzem
30 stycznia 2008 r.
godz. 18.00

Burmistrz
deklaruje
pomoc

Zapraszamy Pañstwa na spotkanie
z burmistrzem Jackiem Kaznowskim.
Bêdzie ono poœwiêcone inwestycjom dzielnicowym
realizowanym w Bia³o³êce w 2007 i 2008 roku.
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197
Sala Konferencyjna

Tak jak zapowiadaliœmy, towarzyszymy mieszkañcom
budynków przy Tykociñskiej
30 i 40 w zmaganiach o sprawiedliwoœæ. Nabyte na podstawie sfa³szowanego testamentu budynki, tu¿ przed zapadniêciem wyroku zosta³y
przekazane przez oskar¿onego Miros³awa K.: jeden córce (ta szybko sprzeda³a
go deweloperowi), zaœ drugi
- ziêciowi oskar¿onego.
dokoñczenie na str. 2

www.osiedleosuchowska.pl
Szpital Praski
- dramat w kilku aktach wa ja
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

W grudniu ubieg³ego roku
Rada Warszawy powo³a³a
nowy sk³ad Rady Spo³ecznej
Szpitala Praskiego, a Pani
Prezydent powo³a³a ni¿ej
podpisanego na funkcjê przewodnicz¹cego tej rady. Zawiadomienie o tym fakcie,
dziêki „skutecznoœci” Poczty
Polskiej, otrzyma³em w pierwszych dniach stycznia. Na
pierwszym posiedzeniu tego
gremium, które niezw³ocznie
zwo³a³em na 11 stycznia, ze
zdumieniem zorientowa³em

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

siê, i¿ poprzednia rada odby³a swoje ostatnie posiedzenie
ponad rok temu. Pó³tora miesi¹ca wczeœniej powo³ano
nowego dyrektora tej placówki, którym zosta³ Pawe³ Oberrmayer, by³y wicestarosta, a
wczeœniej dyrektor szpitala w
P³oñsku. Zarówno dyrektor
Obermayer, jak i rada spo³eczna, zosta³y z miejsca rzucone na g³êbokie wody, bowiem problemów w szpitalu
co nie miara. Szpital Praski
jest jedn¹ z najbardziej zas³u¿onych i jedn¹ z najbardziej
zad³u¿onych palcówek w
Warszawie. W chwili obecnej
ma oko³o 39 milionów z³otych
zobowi¹zañ, na których pokrycie zaci¹ga³ w latach 2005
dokoñczenie na str. 9
Wiêcej na temat Szpitala
Praskiego w artkule „Reaktywacja problemów” na str. 3
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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
PROMOCJA STYCZEÑ! - 10% zni¿ki
na wype³nienia stomatologiczne w godz. 9-13

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

Ju¿ rozpoczêliœmy zapisy do Poradni Okulistycznej
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

PROMOCJA STYCZEÑ! - bezp³atny dobór soczewek
korekcyjnych przy zamówieniu okularów w lecznicy.

PANELE

SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

BARC - sprawa inwestycji
w Winnicy - c.d.

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Grzegorz Zawistowski
zaprasza

27 stycznia o godz. 12.00
na koncert kolêd
w wykonaniu
Warszawskiego Chóry Ch³opiêcego
i Mêskiego przy Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
który odbêdzie siê
w koœciele p.w. Zmartwychwstania Pañskiego
ul. Ziemowita 39 w Warszawie.
Wstêp wolny.

POD£OGOWE

czytaj na str. 12

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022
353 06 20) i Szpitalu przy ul.
Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê
XXI wieku!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

Burmistrz deklaruje pomoc
dokoñczenie ze str. 1

W myœl prawdziwego testamentu Florentyny Krzeszewskiej, kamienice powinny siê znaleŸæ w rêkach instytucji koœcielnych. Mieszkañcy mieli nadziejê, ¿e w
czasie trwania postêpowania
s¹dowego, które jednoznacznie wykaza³o fa³szerstwo i po
zapadniêciu wyroku skazuj¹cego oskar¿onego na 2 lata
w zawieszeniu na 5 lat, odpowiednie urzêdy powstrzymaj¹ bezprawie i fa³szywi
w³aœciciele budynków bêd¹
musieli zwróciæ nienale¿nie
otrzymane nieruchomoœci.
Tak siê nie sta³o, wobec tego
postanowili walczyæ dalej.
Udali siê do S³awomira Antonika, wiceburmistrza dziel-

nicy Targówek. Ten obieca³
daleko id¹c¹ pomoc.
Podczas spotkania z burmistrzem S³awomirem Antonikiem us³yszeliœmy, ¿e budynki zosta³y przekazane
bezprawnie. Sprawa nie jest
beznadziejna, mo¿na podj¹æ
próbê odzyskania nieruchomoœci z wykorzystaniem instytucji prawnej tzw. skargi
pauliañskiej. Instytucja owa
jest stosowana przez syndyków masy upad³oœciowej w
przypadku roszczeñ osób
trzecich w stosunku do maj¹tku pochodz¹cego z przestêpstwa, maj¹tku, który zosta³ przekazany rodzinie
oskar¿onego o pope³nienie
przestêpstwa. S³awomir Antonik zapewni³ nas, ¿e obo-

wi¹zkiem w³adz miasta – w
przypadku budynków przy
Tykociñskiej 30 i 40 – jest zadbanie o pokrzywdzonych
najemców, zaœ nowi w³aœciciele budynków nie mog¹ siê
t³umaczyæ, ¿e nie wiedzieli i¿
oskar¿ony wszed³ w ich posiadanie niezgodnie z prawem. – Zleci³em, by nasz wydzia³ prawny starannie zbada³ sprawê. Ekspertyza bêdzie gotowa najprawdopodobniej w po³owie lutego. Po
uzyskaniu opinii skontaktujemy siê z prawowitymi spadkobiercami budynków i razem
bêdziemy dzia³aæ. Bêdê osobiœcie nadzorowa³ tê sprawê
– zadeklarowa³ burmistrz S³awomir Antonik.
El¿bieta Gutowska

To i O.W.O.
Fundacja „Nasza Ziemia” zachêca: Oszczêdzaj. Wy³¹czaj.
Odzyskuj. Tak w³aœnie postêpuj¹c mo¿emy przyczyniæ siê do
poprawy klimatu na Ziemi, a bli¿ej – ciep³a dla warszawiaków.
Chc¹c to osi¹gn¹æ, trzeba na przyk³ad:
- gasiæ niepotrzebne œwiat³o; tam, gdzie nas nie ma, nie musi byæ jasno;
- wy³¹czaæ nie u¿ywane urz¹dzenia – komputery, drukarki, ³adowarki, telewizory marnuj¹
mnóstwo energii w trybie czuwania i zwiêkszaj¹ op³aty za pr¹d;
- wymieniæ klasyczne ¿arówki na energooszczêdne œwietlówki, które zu¿ywaj¹ 5-krotnie mniej
energii i s¹ trwalsze;
- zainstalowaæ termostaty na grzejnikach (wystarczy, aby w pokoju dziennym temperatura
nie przekracza³a 21 stopni, a w sypialni 18 stopni);
- obni¿yæ temperaturê w mieszkaniu o 2 stopnie, aby zu¿ycie ciep³a zmala³o nawet o 20%, a
nasze op³aty nawet do 50 z³ miesiêcznie;
- m¹drze, tzn. szybko i intensywnie wietrzyæ mieszkanie, by mieæ i œwie¿e powietrze i ciep³o.
O tych radach warto pamiêtaæ, tym bardziej, ¿e ju¿ w lutym wzrastaj¹ op³aty za energiê
elektryczn¹.
O.K.

Cyfrowa wizytówka Targówka
16 stycznia w Domu Kultury „Œwit” zaczê³o dzia³aæ czwarte w Warszawie, a jedenaste w Polsce kino cyfrowe. „WejdŸmy XXI wiek filmowy” – powiedzia³ dyrektor Jacek Bia³ek,
zapraszaj¹c do symbolicznego przeciêcia taœmy filmowej
prezesa firmy „Kinekspert” Ryszarda Jankowskiego i studentki Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po 6-minutowej prezentacji – w technice cyfrowej – migawek z filmów wchodz¹cych
na ekrany, z niemieckiego
projektora wyœwietlony zosta³
polski film „Wszystko bêdzie
dobrze” w re¿yserii Roberta
Wiêckiewicza.
Uruchomienie kina cyfrowego sta³o siê mo¿liwe po oddaniu do u¿ytku zmodernizowanej kabiny projekcyjnej, w której pracuj¹: projektor firmy Kinoton 35 mm, cyfrowy projektor kinowy firmy Barco z serwerem i nag³oœnienie dolby SR.
Unowoczeœnienie jedynego na Targówku kina studyj-

nego sta³o siê mo¿liwe przy
wspó³pracy i osobistym zaanga¿owaniu burmistrza Grzegorza Zawistowskiego i wiceburmistrza Krzysztofa Bugli.
Urz¹dzenia zosta³y zakupione drog¹ przetargu, kosztowa³y ok. 470 tysiêcy z³otych.
W kinie DK „Œwit” ka¿dy
mo¿e oceniæ walory nowej
techniki. Jej zwolennicy przekonuj¹, ¿e technika cyfrowa
zapewnia krystalicznie czysty
obraz o jakoœci niezmiennej
przez ca³e miesi¹ce wyœwietlania. Uzyskuje siê obraz czystszy ni¿ z taœmy 35 mm, bez
rys, zadrapañ, kurzu, wrêcz

Elitarny Klub Kota Rasowego w Warszawie
zaprasza 26 i 27 stycznia
na III I IV Miêdzynarodow¹ Wystawê Kotów Rasowych
do Hali Sportowej „Saska” na ul. Angorska 2
(wejœcie od ul. Saskiej),
sobota w godz. 10-17.30, niedziela 9.30-17.

sterylny. Przeciwnicy twierdz¹,
¿e to obraz okrutnie doskona³y, ch³odny, beznamiêtny; ale
skala barw jest bogatsza, obraz stabilny, bez drgañ.
Cyfrowa dystrybucja i projekcja umo¿liwiaj¹ realizacjê
wysokiej jakoœci transmisji z
imprez sportowych czy koncertów. Dla widza wci¹¿ jednak najwa¿niejsza jest treœæ,
nie technika, zgodnie z zasad¹: „nie pomo¿e i ekran
wypuk³y, gdy scenariusz jest
p³aski”.
Kino w DK „Œwit” pozostanie w sieci kin studyjnych, które promuj¹ artystyczny repertuar filmu europejskiego. W
ramach Kina Z³otego Wieku,
dla emerytów i rencistów, codziennie o 13.45 odbywaæ siê
bêd¹ projekcje filmów, z promocyjn¹ cen¹ biletów 8 z³.
Na marzec zaplanowany
jest Przegl¹d Filmu Europejskiego „Kanon 2008”. O dobór
wartoœciowych tytu³ów zadba
Sylwester Mioduszewski.
Przy pomocy trzeciej ju¿
ekipy studentów tworzony
bêdzie Dyskusyjny Klub
Filmowy.
Korzystaj¹c z doœwiadczeñ
kin „Muranów” i „Wis³a”, Grzegorz Pieñkowski zorganizuje
bezp³atny cykl edukacyjny (filmy i prelekcje) dla nauczycieli, potem dla uczniów gimnazjów i liceów.
„Te zamierzenia nie oznaczaj¹ rezygnacji z premierowych pokazów filmowych, jeœli zdarzy siê taka okazja
(mo¿e w soboty lub niedziele)”- zapewnia dyrektor DK
„Œwit” Jacek Bia³ek.
K.

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

25 lat dla Bródna
Pierwsze Stowarzyszenie Przyjació³ Bródna i Pelcowizny powsta³o 90 lat temu; dzia³a³o do 1939 roku. Do
tej tradycji nawi¹zali w 1982 roku za³o¿yciele Ko³a Mi³oœników Bródna. Inicjatywie przewodzi³ mgr Marian
Ratajczak, w grupie za³o¿ycielskiej byli: E. Daberka, S.
Che³miñski, J. Pasek-Pankowski, T. Winch, H. Wereœ,
J. Kowalska, H. Rembelska, Ryszard Szo³wiñski, Ryszard Zysek i Lechos³aw Zakrzewski.
Jako podstawowe zadanie tom wspomnieñ „Bródprzyjêto upowszechnianie no i okolice w pamiêtniwiedzy o Bródnie i Pelcowi- kach mieszkañców”. W
znie – zapomnianych regio- 2002 roku zosta³ wydanach Pragi. Zaczêto groma- ny drugi tom wspodziæ dokumenty o najnowszej mnieñ, obejmuj¹cy wyhistorii. Nawi¹zano wspó³pra- darzenia wojenne od
cê ze szko³ami, bibliotekami, 1939 do 1945 roku i replacówkami oœwiatowymi i lacje ¿o³nierzy VI Obkulturalnymi oraz z w³adzami wodu AK z czasów okudzielnicy i Spó³dzielni¹ Miesz- pacji i Powstania Warkaniow¹ „Bródno”, która nie- szawskiego. Zbierane
odp³atnie odda³a do dyspozy- s¹ wspomnienia do III
cji Oddzia³u Bródno Towarzy- tomu – „Sagi rodzinne”.
stwa Przyjació³ Warszawy poW 1997 roku odby³o
mieszczenie w Klubie „Juno- siê uroczyste poœwiêcena”. Naczelnym zadaniem nie sztandaru Ko³a MiKo³a Mi³oœników Bródna by³o ³oœników Bródna, któregodne uczczenie miejsc pa- go projektodawc¹ by³
miêci narodowej. Dziêki sta- mjr Ryszard Zysek, d³uraniom cz³onków ko³a, a goletni wiceprezes.
zw³aszcza prezesa Ryszarda
W kwietniu 2001 roku
Szo³wiñskiego, ufundowa- Ko³o Mi³oœników Bródna
nych zosta³o ponad 20 pomni- przekszta³ci³o siê w Odków i tablic pami¹tkowych w dzia³ Towarzystwa Przyhistorycznych miejscach.
jació³ Warszawy, maj¹cy
W 1995 roku Ko³o Mi³oœni- status stowarzyszenia
ków Bródna wyda³o pierwszy u¿ytecznoœci publicznej.

Po œmierci Ryszarda Szo³wiñskiego, g³ównym zadaniem
nowych w³adz Oddzia³u Bródno sta³o siê zrealizowanie marzenia zmar³ego prezesa wydanie monografii Cmentarza
Bródnowskiego. Mimo wielkich
trudnoœci z pozyskaniem fun-

Na zdjêciu
Ryszard Szo³wiñski
duszy na ten cel, ksi¹¿ka zosta³a wydana na prze³omie
grudnia 2007/stycznia 2008.
Dokonania pasjonatów
25-letniej dzia³alnoœci Ko³a
Mi³oœników Bródna i zamierzenia nowego zarz¹du pod kierownictwem Reginy G³uchowskiej bêd¹ tematem jubileuszowego
spotkania w sali konferencyjnej Urzêdu Targówka 29
K.
stycznia.

Konkurs - Bal Karnawa³owy Dla Dzieci
Kochani rodzice, nauczyciele, animatorzy! Zapraszamy Was do udzia³u w konkursie na najlepszy pomys³ na Bal Karnawa³owy dla dzieci! Wasze pomys³y
opublikujemy na stronach Miasta Dzieci, a tak¿e nagrodzimy ksi¹¿kami. Zapraszamy!
Nowy 2008 Rok rz¹dzi ju¿
Jakie s¹ Wasze pomys³y na
na œwiecie - dobry to moment karnawa³ow¹ imprezê dla
by œwiêtowaæ, b³yszcz¹c bro- dzieci? Jakie przebrania, makatami, powiewaj¹c piórami, ski, dekoracje, poczêstunki
skrywaj¹c spojrzenie za przewidujecie? Jaki jest Wasz
mask¹. Nadchodzi ma³ymi przepis na udany Dzieciêcy
kroczkami czas bali w przed- Bal Karnawa³owy?!
Napiszcie o tym do nas koszkolach, domach kultury,
klubach malucha i innych niecznie. Najlepsze opisy zamiejscach do tego przystoso- baw karnawa³owych, scenariusze imprez nagrodzimy
wanych.

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

publikacj¹ na stronie g³ównej
portalu www.miastodzieci.pl
oraz ksi¹¿kami dla dzieci. Na
zg³oszenia wraz ze zdjêciami
czekamy do 30 stycznia 2008
roku.
Nadsy³ane, zaakceptowane przez nas prace sukcesywnie bêdziemy zamieszczaæ na
portalu przez ca³y styczeñ!
W zg³oszeniach przesy³anych na adres:
kamila@miastodzieci.pl
nie zapomnijcie napisaæ
swoich danych adresowych
(imienia, nazwiska, adresu
pocztowego)
pozdrawiam serdecznie
Kamila Waleszkiewicz

ZABAWA
KARNAWA£OWA

26 STYCZNIA
TANIO!

022 679-36-30
0603-956-654
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Reaktywacja problemów?
Ostatnio znów Warszawê obieg³a wieœæ, ¿e na polecenie dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzêdu Miasta
wstrzymana zostaje budowa pawilonu, który ³¹cznikiem
mia³ byæ po³¹czony z budynkiem A. Tymczasem budowa
ju¿ wysz³a z ziemi.
Trochê historii. Ponad 200- szansê staniêcia na nogi dla
letni szpital, jedyny obecnie szpitala. Zosta³ rozpisany konpe³noprofilowy szpital miejski kurs na koncepcjê architektona Pradze, ma szczêœcie tyl- niczn¹, któr¹ wygra³a wroc³awko do jednego: do kadry. Jego ska firma Ligaszewski Studio.
potrzeby s¹ traktowane w naj- Na pocz¹tku 2006 roku zosta³
gorszym tego s³owa znacze- wybrany wykonawca: budynek
niu po macoszemu. Czêste mia³a postawiæ firma 3J z Warzmiany dyrektorów nie pozwa- szawy, wraz z zak³adami urz¹laj¹ na prowadzenie planowej dzeñ ch³odniczych i wentylapolityki inwestycycjnej. 9 listo- cyjnych z Gdyni.
pada zosta³ z dnia na dzieñ
Wszystko to by³o robione w
odwo³any dyrektor Jerzy So- œcislym kontakcie z wydzia³em
ko³owski, który podpisa³ umo- inwestycji Biura Polityki Zdrowê z wykonawc¹ w sprawie wotnej Urzêdu Miasta – mówi
budowy nowego pawilonu.
dr Petsch.
PóŸniej dyrektorem szpitala
Wspomina dr Anna Petsch,
ordynator anestezjologii, która zosta³ Jerzy Soko³owski, który
pe³ni³a tê funkcjê wczeœniej: - kontynuowa³ dzia³ania swojej
O budowie tego pawilonu mó- poprzedniczki. Pod koniec paŸwi³o siê od lat. Gdy bylam dy- dziernika 2006 – wspomina dr
rektorem, w 2005 r. opracowa- Petsch – na biurku Soko³owna zosta³a koncepcja rozbudo- skiego znalaz³a sie pe³na dowy i przebudowy. Stanowi³o to kumentacja inwestycji, wraz z

OŒWIADCZENIE
W nawi¹zaniu do artyku³u „List - ostrze¿enie” zamieszczonego 9 stycznia 2008 roku w dwutygodniku „Nowa Gazeta Praska” oœwiadczam, ¿e opisane w liœcie przez anonimow¹ czytelniczkê zdarzenie, dotycz¹ce niepodjêcia przez
policjantów stosownych czynnoœci sprawdzaj¹cych w celu
zweryfikowania informacji nie mia³o miejsca w Komendzie
Rejonowej Policji Warszawa VI ani tak¿e w podleg³ych jej
Komisariatach Policji na Targówku i Bia³o³êce.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e pó³nocnoprascy policjanci profesjonalnie wykonuj¹c zadania wynikaj¹ce z Ustawy o Policji zawsze s³u¿¹ wszelk¹ pomoc¹ wszystkim ludziom.
sier¿. Monika Brodowska
Oficer Prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI
Istotnie, nasza Czytelniczka zg³osi³a sprawê do komendy
dla Pragi Po³udnie; jej rzeczniczka obieca³a poinformowaæ
nas, kto by³ winny powsta³ej sytuacji. Jak do tej pory obietnicy nie dotrzyma³a.

pozwoleniem na budowê.
Odby³ siê przetarg, który wy³oni³ wykonawcê (wspomnianego
wy¿ej) i inwestora zastêpczego – firmê z Ciechanowa.
Zgodnie z planem w nowym
budynku mia³ powstaæ oddzia³
ratunkowy, centralny blok operacyjny, oddzia³ intensywnej
terapii i ca³oœæ diagnostyki obrazowej (m.in. mia³ byæ tam
przeniesiony tomograf).
Odwo³anie dyrektora Soko³owskiego pismem podpisanym przez prezydent Gronkiewicz-Waltz umotywowano
m.in. podjêciem inwestycji
wartej ponad 66 mln z³, o
czym jakoby pani prezydent
dowiedzia³a siê dwa dni wczeœniej – 7 listopada!
Tymczasem nowy dyrektor
szpitala, który obj¹³ to stanowisko po dwóch miesi¹cach wakatu, bo przed samymi œwietami Bo¿ego Narodzenia, zdecydowa³ siê na objêcie stanowiska m.in. dlatego, ¿e uzna³ tê
inwestycjê za jedyn¹ mo¿liwoœæ ratunku dla szpitala.
Na dziœ sytuacja jest w zawieszeniu: urzad miasta poleci³ wstrzymanie prac. To trochê lepiej ni¿ poprzednia wersja, gdy mówi³o sie o zerwaniu umowy z wykonawc¹, bo
wtedy sama kara za to przekroczy³aby 6 mln z³, nie mówi¹c juz o tym, ¿e miesiêczne
zabezpieczenie budowy to
kwota rzêdu 300 tys. z³….
Przy tej okazji nasuwa siê
wiele pytañ. Jak jest mo¿liwe,
by wydzia³ inwestycji w Biurze
Polityki Zdrowotnej wiedzia³
wszystko o inwestycji, a szefowa biura, E. Wierzchowska –
nie? Co dzia³o siê od sierpnia,
czyli terminu podpisania umowy z wykonawc¹ do listopada,
czyli zwolnienia dyrektora So-

ko³owskiego? Dlaczego powo³ano na stanowisko nowego
dyrektora, nie informuj¹c go o
planie zatrzymania budowy? Te
pytania mo¿na mno¿yæ. Warto
dodaæ, ¿e wykonawca, jeszcze
przed rozpoczêciem ca³ej afery, zgodzi³ siê zakoñczyæ inwestycjê o rok wczeœniej – nie w
2010, ale 2009 roku, co mia³o
przynieœæ dodatkowe obni¿enie
kosztów, podobno o 5 mln z³.
Nowo powo³any przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej Szpitala, znany naszym Czytelnikom Ireneusz Tondera, radny
dzielnicy i nasz sta³y komentator, pisze o tym w oddzielnym
material na str. 9. Przypomnijmy: mamy organizowaæ EURO
2012; mecz otwarcia i fina³owy
maj¹ siê odbyæ na terenie
obecnego stadionu X-lecia. Zaplecze szpitalne jest niezbêdne. Jedynym szpitalem pe³noprofilowym w pobli¿u jest w³aœnie Szpital Praski. Te przepychanki mog¹ to uniemozliwiæ.
Jeœli umowa z wykonawc¹ ma
wady prawne, jak twierdzi El¿bieta Wierzchowska, to ³atwiej
jest je usun¹æ ni¿ dos³ownie
utopiæ w b³ocie ju¿ wydane pieni¹dze i straciæ kolejn¹ szansê.
Bêdziemy o tym pisaæ w
miarê rozwoju wydarzeñ. (T.)

STOMATOLOGIA

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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 zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 370 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Mieæ s³u¿bê zdrowia na oku
Wydawa³oby siê, ¿e po kilku latach dzia³ania reformy s³u¿by zdrowia problemy, które zrodzi³y siê po jej wprowadzeniu, powinny stopniowo wygasaæ. Niestety,
daj¹ siê nam we znaki k³opoty z wyborem lub zmian¹ lekarza (limitowane raz na
pó³ roku), otrzymanie skierowania na specjalistyczne leczenie i dro¿sze badania.
Najbardziej jednak boli, ¿e s³u¿ba zdrowia przesta³a byæ w ogóle dostêpna nawet
dla tych którzy regularnie op³acaj¹ sk³adki zdrowotne.
Pewnego dnia odkry³aœ, ¿e gorzej widzisz. Nie wystarczy ju¿ wpatrywaæ siê
usilniej na przyk³ad w czytany tekst, czy te¿ przymkn¹æ oczy i daæ im odpocz¹æ.
Obraz sta³ siê zamglony i niewyraŸny. Có¿, trzeba wybraæ siê do okulisty, zbadaæ
wzrok, zastosowaæ siê do wskazówek lekarza i po k³opocie. Nic bardziej mylnego!
Okazuje siê, ¿e k³opot ze wzrokiem nie jest tym najwiêkszym problemem, ale
znalezienie odpowiedniego lekarza. Zadzwoni³aœ do poradni rejonowej, aby zapisaæ siê do okulisty. Jednak w recepcji uzyska³aœ informacjê, ¿e trzeba mieæ stosowne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czyli tego internisty, u którego
wed³ug deklaracji mo¿esz siê leczyæ.
Wstajesz rano, aby tu¿ po siódmej stan¹æ w ogonku przed rejestracj¹ w poradni. Nie bez problemu, ale uda³o Ci siê jeszcze dostaæ numerek do internisty. Po
po³udniu przychodzisz do poradni drugi raz na wizytê u lekarza. Znowu czekasz w
kolejce, po czym Twój lekarz tylko wypisuje skierowanie do okulisty. Lekarz nie
bada Ciê, nie ma takiej potrzeby. Uff, pierwszy etap masz ju¿ za sob¹. Teraz
wystarczy umówiæ siê na wizytê u specjalisty i tu zaczynaj¹ siê schody.
Jeœli mieszkasz, tak jak ja, na Bródnie, gdzie jest blisko 10 poradni rejonowych
i du¿y, ciesz¹cy siê od lat renom¹ Szpital Bródnowski – niestety, przepad³aœ. W
mojej przychodni rejonowej badanie wzroku kosztuje 25 z³, ale mamy przecie¿
darmow¹ s³u¿bê zdrowia. Postanowi³am wiêc zbadaæ sytuacjê w innych placówkach. Najpierw zadzwoni³am do szpitala. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e w szpitalu w ogóle nie ma poradni okulistycznej. Podobnie jest w dwóch
poradniach rejonowych, dodzwoni³am siê – nie mo¿na tam zbadaæ wzroku, gdy¿
nie zatrudniaj¹ lekarzy okulistów.
W nastêpnych dwóch przychodniach zapisy s¹ prowadzone, ale... na badanie
wzroku trzeba czekaæ a¿ pó³tora miesi¹ca. Tylko w jednej poradni na Bródnie
mog³am uzyskaæ poradê okulistyczn¹ w krótkim terminie – musia³bym czekaæ
jedynie 5 dni. Do trzech poradni wcale siê nie dodzwoni³am, chocia¿ próbowa³am przez kilka kolejnych dni, w ró¿nych godzinach pracy poradni.
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Maj¹c w perspektywie zap³acenie 25 z³otych lub odstanie w d³ugiej kolejce do
okulisty, a póŸniej czekanie na okulary u optyka, wybra³am ³atwiejsz¹ drogê.
Uda³am siê do salonu optycznego, pomimo tego, ¿e jestem uprawniona do darmowej (?) s³u¿by zdrowia.
Wprawdzie badania wzroku nie mo¿na porównaæ z wizyt¹ u dentysty, ale jeœli siê
ju¿ na coœ decydujê, chcê mieæ to szybko z g³owy. S¹dzê, ¿e myœlisz podobnie. Zale¿a³o
mi na fachowym zbadaniu wzroku i szybkim wykonaniu okularów. Wybra³am Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza 23, gdzie lekarze okuliœci
przyjmuj¹ w roboczy dzieñ non-stop w godzinach od 9.00 do 19.00. Informacja okaza³a siê prawdziwa. Lekarz wykona³ badanie okulistyczne, w tym tak¿e przy pomocy
urz¹dzenie komputerowego, zbada³ dno oka, po czym fachowo doradzi³ mi, jakie szk³a
mogê wybraæ, gdy¿ okaza³o siê muszê nosiæ okulary zarówno do czytania, jak i do
„dali”. Zamiast dwu par okularów mog³am zdecydowaæ siê na jedn¹ z odpowiednio
dobranymi szk³ami. To jest wygodne, pozwala tak¿e zaoszczêdziæ na drugiej oprawce.
Z gotow¹ recept¹ uda³am siê do drugiej sali, gdzie z mi³¹ pomoc¹ fachowca
dobra³am szybko oprawki. Gotowe ju¿ okulary odebra³am po 35 minutach (ogl¹da³am w tym czasie telewizjê). Muszê stwierdziæ, ¿e badanie wzroku i wybór oprawek, spoœród kilkudziesiêciu zadysponowanych mi do wyboru modeli w cenie ju¿
od 40 z³otych oraz oczekiwanie na odbiór okularów trwa³o krócej, ni¿ czas spêdzony w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu. I tak szybko, rzetelnie i tanio
wykonano mi zarówno badanie wzroku, jak i okulary.
Sk³adki zdrowotne, podobnie jak wszyscy op³acam, ale ja ju¿ wyzby³am siê
z³udzeñ. Okazuje siê, ¿e nie mo¿na mieæ wszystkiego – darmowej wizyty u specjalisty, szybkiej porady lekarskiej, oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy. A je¿eli ju¿
mam za us³ugê p³aciæ, to niech ona bêdzie w miarê tania i wykonana fachowo,
szybko i z mi³ym uœmiechem. Tak jest w „Optokanie” na Kondratowicza 23. Myœlê,
¿e nie jest to tylko moje zdanie.
Jolanta £. z ul. Chodeckiej

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

LO im. W³adys³awa IV na 12.
Po raz dziesi¹ty, miesiêcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita” og³osi³y ogólnopolski ranking najlepszych szkó³ ponadgimnazjalnych. Tegoroczne, jubileuszowe og³oszenie wyników odby³o siê w Auli Politechniki Warszawskiej.
Pierwsze miejsce, po raz pi¹ty, zdoby³o XIII LO w Szczecinie. Najlepsze liceum warszawskie by³o na miejscu VI, a praskie na 12. Pani Dyrektor Gra¿ynie Filipiak oraz gronu nauczycielskiemu i uczniom VIII LO im. W³adys³awa IV – gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Wyró¿nienia dla najlepszych warszawskich szkó³ wrêczyli:
zastêpca prezydenta m.st. Warszawy W³odzimierz Paszyñski oraz dyrektor Biura Edukacji Jolanta Lipszyc.
I miejsce - XIII LO w Szczecinie
II miejsce - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wroc³awiu
III miejsce - V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
IV miejsce - I LO im. Miko³aja Kopernika w £odzi
V miejsce - III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
VI miejsce - XIV LO im. Stanis³awa Staszica w Warszawie
VII miejsce - LXIV LO im. Stanis³awa I. Witkiewicza
VIII miejsce - Spo³eczne LO w ¯arach
IX miejsce - VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
X miejsce - Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
XI miejsce - LO im. Jana Paw³a II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
XII miejsce – VIII LO im. W³adys³awa IV w Warszawie

OG£OSZENIE
Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pañskiego, 03-401 Warszawa, Al. Solidarnoœci 67
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o zamiarze wynajêcia na okres do 3 lat lokalu o powierzchni
139,16 m2 na prowadzenie ogólnodostêpnej apteki.
Dane przedmiotu najmu wywieszone s¹ od 15 stycznia 2008 r. na tablicy og³oszeniowej Szpitala w budynku
g³ównym (prawy korytarz od strony wejœcia).
Wynajêcie lokalu nast¹pi wed³ug zasad zawartych w
Zarz¹dzeniu nr 2322/2005 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 22 kwietnia 2005 r. – konkurs.
Og³oszenie o konkursie zostanie opublikowane na tablicy
og³oszeñ Szpitala Praskiego i na stronie internetowej
m.st. Warszawy w terminie do 22 stycznia 2008 r. i zawieraæ
bêdzie istotne dla wy³onienia najemcy informacje
Pawe³ Obermeyer
Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego

Za³¹cznik
nr 1 do Zarz¹dzenia Prezydenta nr 1176/2008 z dnia 17.01.2008 r.
4 nowa gazeta
praska

OG£OSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu kultury
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w roku 2008 polegaj¹cych na wspieraniu wartoœciowych projektów kulturalnych zmierzaj¹cych do integracji œrodowiska lokalnego oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ
publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Kultury dla Dzielnicy
Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania Bia³o³êka m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, II piêtro, pok. nr
/wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921, rozdzia³ 92105
224 w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty og³oszenia konkursu Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. WarszaPRIORYTET (zgodnie z programem wspó³pracy na rok 2008):
wy, w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ki w godz. 10.00
- 18.00, wtorek - pi¹tek w godz. 8.00 – 16.00).
Wspieranie wartoœciowych projektów kulturalnych
zmierzaj¹cych do integracji œrodowiska lokalnego.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu
i czasie okreœlonym w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opiZadanie nr 1 - Przedsiêwziêcia integruj¹ce
sana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy
i aktywizuj¹ce kulturalnie mieszkañców 45 000,00 z³
zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie:
Zadanie nr 2 - Przygotowanie i realizacja na
Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane. Do z³o¿onej
projektów maj¹cych na celu podtrzymywanie 10 000,00 z³
dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz
lokalnej tradycji kulturowej, patriotycznej
z ogóln¹ liczb¹ stron. Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupei historycznej.
³nieniu ani korekcie.
Uwaga
Zadanie nr 3 – Przygotowanie i realizacja
programów rozwijaj¹cych amatorski ruch
Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Wydzia³u Kultury dla Dziel45 000,00 z³
artystyczny w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych - ul.
Warszawy.
Modliñska 197, II piêtro, pok. nr 224, tel. 022 510 31 04
Wysokoœæ œrodków publicznych, które Dzielnica Bia³o³êka m.st.
w poniedzia³ki w godz. 10.00 – 18.00
Warszawy ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê zadañ wg klasyfii od wtorku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00.
kacji bud¿etowej: dzia³ 921, rozdzia³ 92105 wynosi 100 000,00 z³.
VI. Wymagana dokumentacja
II. Zasady przyznawania dotacji:
Dokumenty podstawowe:
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podz zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
pisany
przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
Pouczenie
2. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê na jedno zadanie.
oferta oraz za³¹czniki powinny byæ z³o¿one w jednym eg3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych
zemplarzu,
wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wykosztów zadania
pe³nione, w miejsca które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone
wpisaæ „nie dotyczy”, w dokumencie nie wolno dokonywaæ
wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio
skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami,
z realizacji zadania.
w przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³a5. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta- œciwego wyboru, we wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ
ne na: wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej pieczêæ podmiotu
kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio
koszty utrzymania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ poliwyci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce statyczn¹ i religijn¹.
tus prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z
przeznaczonych na realizacje zadania organizator konkursu
zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alzastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinansonoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y
wania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.
lub w przypadku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejeIII. Termin realizacji zadania:
stracji do dnia z³o¿enia oferty.
1. Realizacja zadañ, o których mowa w czêœci I, powinna nast¹4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych
piæ w terminie od dnia 3 marca 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r. organów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachunkowy. SpraUwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z wozdanie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstawie
okresem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji. Rozliczane ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z
s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê z
trzech elementów: bilans, rachunek wyników lub rachunek
IV. Warunki realizacji zadania:
zysków i strat, informacja dodatkowa. Dodatkowo nale¿y do1. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realiza³¹czyæ informacjê finansow¹ za rok 2007, sporz¹dzon¹ zgodcji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytnie ze wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1.
ku i o wolontariacie, powinny podaæ w ofercie informacjê na ten
5. Statut organizacji.
temat podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przybêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania (pkt V.4. oferty).
padku
wskazania we wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
Pouczenie:
7.
Oœwiadczenie
podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika
Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który realizuje istotn¹
(kluczow¹) dla ca³oœci projektu czêœæ zadania, mog¹c¹ samo- do niniejszego og³oszenia o otwartym konkursie ofert.
Za³¹czniki dodatkowe:
dzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ Przy wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane stoDokumenty poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania lokalu (losowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ pu- kali), w którym / których realizowany ma byæ program np: akt
blicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). Podwykonawcami w³asnoœci, umowa najmu, umowa u¿yczenia lub porozumienie mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce kierownictwu realizu- nie w sprawie udostêpnienia lokalu. W przypadku realizowaj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak równie¿ zleceniobiorcy (z wy- nia programu w kilku miejscach, nale¿y do³¹czyæ dokumenty
³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze. Podwykonawcy poœwiadczaj¹ce prawo zajmowania wszystkich lokali/ miejsc.
mog¹ realizowaæ jedynie do 30 % ogó³u zadania
Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie
2. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêd- o oferencie lub o przedk³adanym projekcie.
ne warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym
Pouczenie:
charakterze tj.:
Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czo• kadrê;
ne do oferty powinny podpisywaæ osoby, uprawnione do re• specjalistów, o potwierdzonych dokumentami kwalifika- prezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli
cjach do organizacji tego typu zadañ;
w jego imieniu, ujête w odpowiednim rejestrze Krajowego
• przeszkolonych wolontariuszy;
Rejestru S¹dowego.
• bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyW przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ
rzeczenia najmu/u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹ zapewnienie wy- do podpisywania dokumentów (lub okreœlonych rodzajów
konania zadania.
dokumentów), upowa¿nienia winny byæ do³¹czone do oferty.
Kalkulacja kosztów zadañ powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii,
3. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stoso- ka¿da strona za³¹cznika powinna byæ potwierdzona za zgodwania ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy noœæ z orygina³em przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisaprawo zamówieñ publicznych.
mi w wymienionym w pkt 2 dokumencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z oryginaV. Termin i warunki sk³adania ofert:
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z ³em, dla osób innych ni¿ ww, powinny byæ do³¹czone do oferty.
Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imienrozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zada- nymi, ka¿da strona winna byæ podpisana pe³nym imieniem i
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie za- nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
dzania za zgodnoœæ z orygina³em.
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art.
96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie),
mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej
wysokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).
VII. Termin i tryb wyboru oferty
- Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie ich kompletnoœci i prawid³owoœci, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt VI, niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu
7 dni po up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci og³oszenia,
dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert powo³any Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.
- Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
przed³o¿y rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi
m. st. Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni, licz¹c od
ostatniego dnia sk³adania ofert..
- Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st.
Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
- Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy og³oszeñ Urzêdu m.st. Warszawy dla dzielnicy).
- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu
dotacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Prezydenta jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
- Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielne pomiêdzy podmioty
uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione w drodze w/w
konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty,
dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania
przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert.
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.)
b. Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu
c. Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj.
zgodnie z wymogami pkt V i VI
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym
bêd¹ jedynie oferty spe³niaj¹ce wszystkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Zadania adresowane do mieszkañców Warszawy, w
szczególnoœci do mieszkañców Dzielnicy Bialo³eka m.st.
Warszawy.
b. Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla
du¿ej liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych,
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot
ma realizowaæ zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe,
- wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
c. Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu(na podstawie dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st.
Warszawa).
d. Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas
z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków.
e. Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty.
VII Dotacje na realizacjê podobnych zadañ w latach
2006 i 2007
Rok 2006
Zadanie nr 1 - przygotowanie i organizacja
imprez rodzinnych w formie festynów przy
placówkach oœwiatowych w Bia³o³êce w celu 30.000 z³
integracji œrodowiska lokalnego;
Zadanie nr 2 - przygotowanie i organizacja
uroczystoœci dzielnicowych w formie festynów 30.000 z³
- Dzieñ Dziecka na Bia³o³êce;
Zadanie nr 3 - organizacja spêdzania czasu
wolnego w formie zajêæ artystycznych dla dzieci 40.000 z³
w wieku przedszkolnym z terenu Bia³o³êki.
Rok 2007
Zadanie nr 1 - przygotowanie i realizacja
przedsiêwziêæ kulturalnych aktywizuj¹cych 60.000 z³
mieszkañców Dzielnicy Bia³o³êka.
Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymieniony
w og³oszeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej
m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo

Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Nieweso³a diagnoza
Konkluzjom po eksperymencie, przeprowadzonym w oraz wykonanie projektów
ramach europejskiego projektu Equal „Tu jest praca”, dwóch przedszkoli, a wiêc poœwiêcona by³a nadzwyczajna sesja rady dzielnicy z gdy dzielnica bêdzie liczyæ
udzia³em mieszkañców. O projekcie Equal pisaliœmy kil- ok. 98 tys. mieszkañców - w
kakrotnie w czasie jego trwania.
Zielonej Bia³o³êce bêd¹ siê
Z diagnozy zjawisk spo- proc. z nich to dzieci i m³o- mieœciæ trzy szko³y podsta³ecznych charakterystycz- dzie¿. Bia³o³êka jest uznawa- wowe, dwa gimnazja i trzy
nych dla Bia³o³êki wynika jed- na za najszybciej rozwijaj¹c¹ przedszkola. Na terenie Zienoznacznie, ¿e dla jej miesz- siê – jeœli chodzi o budownic- lonej Bia³o³êki nie ma ani jedkañców nie s¹ najwiêkszymi two mieszkaniowe - czêœæ nego miejsca neutralnej przemedialne problemy typu Warszawy. W ci¹gu 10 lat w strzeni publicznej, nie ma
oczyszczalnia œcieków Czaj- dzielnicy bêdzie mieszkaæ boiska, placu zabaw, domu
ka, czy te¿ maj¹ca przy niej 250 tys. osób, z tego 120 tys. kultury. Do 2013 roku nie plapowstaæ spalarnia osadów w Zielonej Bia³o³êce.
nuje siê tu ¿adnych inwestypoœciekowych lub targowiW dzielnicy dzia³a piêæ pu- cji w placówki kulturalne.
sko, na które przenios¹ siê blicznych przedszkoli, dzieZielona Bia³o³êka to obszar
kupcy ze Stadionu X-lecia. siêæ szkó³ podstawowych, pomiêdzy Kana³em ¯erañskim,
Dla ponad po³owy mieszkañ- piêæ gimnazjów, zaledwie jed- lini¹ kolejow¹, Tras¹ Toruñsk¹,
ców Bia³o³êki nie s¹ to spra- no liceum, trzy prywatne oraz wschodni¹ i pó³nocn¹ grawy najwiêkszej wagi. Proble- szko³y wy¿sze.
nic¹ Warszawy. Jest pozbawiomem jest niekontrolowana,
Zielona Bia³o³êka, stano- na komunikacji z innymi czêintensywna ekspansja dewe- wi¹ca jedn¹ trzeci¹ dzielnicy, œciami Bia³o³êki, z centrum
loperów i pozbawiony wizji w 80 proc. jest pozbawiona Warszawy ³¹cz¹ j¹ dwie linie
urbanistycznej rozwój miasta. oœwietlenia ulic, brakuje tu autobusowe. Tymczasem inProblemem jest powstawanie chodników i infrastruktury westuj¹ w niej najwiêksi dewebloków z betonu odartych z us³ugowej. Do 2013 roku pla- loperzy, buduj¹c osiedla - miaprzestrzeni spo³ecznej, bez nowana jest budowa jednego steczka. Budowie osiedli nie tozieleni i odpowiedniej infra- gimnazjum i rozbudowa warzyszy niestety budowa dróg
struktury miejskiej. Proble- dwóch szkó³ podstawowych i infrastruktury.
(egu)
mem jest to, ¿e przybywa
dzieci i brakuje dla nich oferty zajêæ pozaszkolnych - na
wybudowanie filii domu kultury trzeba czekaæ kilkanaœcie
lat, zbyt ma³o jest równie¿
miejsc przeznaczonych do
uprawiania sportu.
Z pomocy PCK na Pradze Pó³noc, skorzysta³o w ubieW ci¹gu najbli¿szych lat
Bia³o³êce grozi kryzys spo- g³ym roku prawie cztery tysi¹ce osób. £¹czna wartoœæ tej
³eczny, bowiem badania jed- pomocy przekroczy³a 200 tys. z³ (dane za rok 2007). Nie
noznacznie pokaza³y, ¿e by³oby to mo¿liwe bez wsparcia z zewn¹trz – pomocy firm,
dzielnica jest podzielona na Banku ¯ywnoœci, zbiórek spo³ecznych i nas wszystkich.
– Ka¿dy z nas mo¿e pomóc Pó³noc – nied³ugo bêdziemy
trzy rejony o ró¿nych potrzepotrzebuj¹cym
przynosz¹c na robiæ paczki wielkanocne, zabach - Tarchomin, Choszprzyk³ad swoje ubrania- mówi¹ praszamy wszystkich, którzy
czówka i Zielona Bia³o³êka.
radni Mariusz Borowski i Bar- mog¹ nam w tym pomóc.
Wspólna dla ca³ej dzielnicy
bara Kwaœniewska, którzy w
Praski oddzia³ PCK ma zajest potrzeba dialogu w³adzy
pi¹tek, 18 stycznia br. przynie- rejestrowanych 2007 rodzin,
z mieszkañcami i ich uczestœli do praskiej siedziby PCK, wiele z nich to rodziny wielonictwo w takim kszta³towaniu
przy ul. Szymanowskiego 7, dzietne, nawet i dziewiêcioosoœrodowiska miejskiego, które
swoje ubrania. – Naturalnie bowe, ale s¹ te¿ emeryci, rensprzyja³oby odbieraniu osiewa¿ne jest, by nie by³y to rze- ciœci i osoby bezdomne. Aby
dla czy dzielnicy jako ma³ej
czy do wyrzucenia, tylko czy- otrzymaæ pomoc z PCK poojczyzny. Brak dialogu i
ste i ca³e, takie, które nie bêd¹ trzebne jest poœwiadczenie pouwzglêdniania
potrzeb uw³aczaæ obdarowanym.
dania przez miejscowy Oœrodek
mieszkañców przy kszta³toMo¿na te¿ przynosiæ ¿yw- Pomocy Spo³ecznej. Osoby
waniu œrodowiska miejskiego
noœæ, zabawki i chemiê – do- objête pomoc¹ mog¹ liczyæ na
najlepiej widaæ na przyk³adzie
daje Irena Wielebska – kie- paczki ¿ywnoœciowe z Banku
konfliktu wokó³ Czajki. Odgórrowniczka biura Zarz¹du ¯ywnoœci SOS oraz z ¿ywnone, nie dyskutowane z mieszMZO PCK Warszawa Praga œciowej pomocy unijnej. Mog¹
kañcami decyzje nios¹ nieodwracalne w skutkach konsekwencje – stres i frustracje.
Najszybciej na wyniki diagnozy zareagowali mieszkañcy Zielonej Bia³o³êki, którzy
podejmuj¹ inicjatywy i proponuj¹ wspó³udzia³ w formowaniu miasta. Oczekuj¹, by miasto spe³nia³o ich potrzeby. Nie
chc¹, by ich osiedla ogranicza³y siê do funkcji sypialnianych. Szukaj¹ dialogu z w³adzami miasta, choæby z tego
powodu, ¿e Bia³o³êka jest
trzeci¹ co do wielkoœci dzielnic¹ warszawsk¹. Zajmuje
obszar o powierzchni 74 km2
- 15 proc. powierzchni ca³ego miasta. W dzielnicy mieszNa Mazowszu dzia³a 137 Klubów Honorowych Dawców Krwi
ka ju¿ ok. 70 tys. osób, 60
PCK, g³ównie przy zak³adach pracy, szpitalach, szko³ach oraz
Zarz¹dach Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Od 1998 roku iloœæ oddawanej krwi utrzymuje siê na sta³ym poziomie, zaœ na Mazowszu przeciêtnie oddawane jest
rocznie oko³o 60 tysiêcy litrów krwi. Na terenie województwa
mazowieckiego funkcjonuj¹ dwa Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w Warszawie i w Radomiu,
maj¹ce liczne oddzia³y terenowe.
Aby podziêkowaæ honorowym krwiodawcom za ofiarnoœæ i
bezinteresowne oddawanie tego bezcennego daru jakim jest
krew, Mazowiecki Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Warszawie zorganizowa³ 19 stycznia uroczyste spotkanie noworoczne z przedstawicielami w³adz administracyjnych i samorz¹dowych, podczas którego honorowych krwiodawców Wojewoda odznaczy³ wysokimi odznaczeniami pañstwowymi oraz wyró¿nieniami czerwonokrzyskimi.
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Bank Spó³dzielczy w Otwocku
rok za³o¿enia 1930

BANK Z POLSKIM KAPITA£EM
uprzejmie informuje Szanownych Mieszkañców Pragi,
¿e od 2-go stycznia 2008 r. uruchomi³ na parterze siedziby
Urzêdu Skarbowego W-wa Praga przy ul. Jagielloñskiej 15
(wejœcie od ul. Ks. K³opotowskiego) Filiê Banku.

Oferujemy pe³n¹ obs³ugê kasow¹
dla klientów Urzêdu Skarbowego W-wa Praga
Polecamy równie¿ nastêpuj¹ce us³ugi bankowe m.in.:
- prowadzenie rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych
z kart¹ Visa Elektron Business,
- prowadzenie ROR z kart¹ Maestro,
- prowadzenie rachunków internetowych,
- atrakcyjne lokaty na okresy 1, 3, 6, 12, 24 m-ce i d³u¿ej,
- udzielamy kredytów konsumenckich oraz na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
- przyjmujemy op³aty za us³ugi i œwiadczenia za promocyjn¹ prowizjê.”
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹:

www.bsotwock.pl, e-mail: bank@bsotwock.pl
tel./fax (022) 741-10-45

Pomagajmy PCK
te¿ dostaæ ubrania, nowe i u¿ywane, miêdzy innymi te, zbierane w pojemnikach metalowych stoj¹cych na ulicach i
oznakowanych czerwonym
krzy¿em. – Niestety – jakoœæ
tych ubrañ nie zawsze kwalifikuje je do dalszego u¿ytku – ¿ali
siê Waldemar Ostrowski, wiceprezes Zarz¹du Rejonowego
PCK – martwi¹ nas te¿ œmieci,
odpady i butelki, które wrzucaj¹
tam ludzie nieodpowiedzialni i
nieczuli na cudze potrzeby. Razem z wiceprezesem Ostrowskim oraz wice burmistrzem A.
Buczyñskim uda³o nam siê zajrzeæ do takiego pojemnika – w
tych stoj¹cych przed siedzib¹
PCK nie jest najgorzej – nie ma
butelek, a ubrania popakowane
s¹ w foliowe worki, co chroni je
przed zniszczeniem.
PCK udziela pomocy rzeczowej równie¿ w nag³ych wypadkach losowych –w takich przypadkach, pomoc udzielana jest
natychmiastowo. Pomaga tak¿e zdobyæ sprzêt rehabilitacyjny i od lat patronuje akcji honorowego krwiodawstwa. – Coraz
trudniej jest organizowaæ te akcje – mówi prezes ZG PCK Jan

Kisiel – g³ównie dlatego, ¿e jest
coraz mniej punktów przyjmuj¹cych krew, a mobilne punkty,
nie spe³niaj¹ naszych oczekiwañ, poniewa¿ trudno nag³oœniæ tak¹ lokaln¹ akcjê. Dlatego te¿ wszystkich chêtnych zapraszamy do stacji krwiodaw-

stwa przy ul. Saskiej. Apelujemy te¿ do pracodawców, by pozwalali wyjœæ z pracy potencjalnym krwiodawcom, jeœli chc¹
oni w³aœnie oddaæ krew. To, co
prawda jest zagwarantowane
ustawowo, ale wiem, ¿e opory
pracodawców s¹ du¿e.
bbj

Wojewoda dziêkuje

Sklep przy ulicy Skoczylasa 10/12 lok. 82 ma w swej ofercie piêkne stroje z dzianin tak
renomowanych firm jak: ANCORA, REKSOR, DUET, JOANNA i FALA. Jest tu du¿y wybór
garsonek, sukienek, spodni, ¿akietów, swetrów i p³aszczy w szerokiej gamie kolorystycznej.
Ka¿da Pani z pewnoœci¹ znajdzie tu coœ dla siebie. Wzrok przyci¹gaj¹ piêkne i nie spotykane
sploty w dzianinach, ró¿ne ciekawe po³¹czenia, np. dzianiny z materia³em tkanym tradycyjnie. Zw³aszcza ostatnia kolekcja garsonek o bogatym wzornictwie i w ró¿nych kolorach, warta jest zauwa¿enia. Sama z przyjemnoœci¹ ubieram siê w tym sklepie tym bardziej, ¿e jest tu
przemi³a, profesjonalna obs³uga. Panie sprzedaj¹ce chêtnie s³u¿¹ fachow¹ pomoc¹, s¹ bardzo wyrozumia³e i cierpliwe. A gdy trzeba skróciæ, czy zwêziæ jakieœ ubranie, na miejscu
dokonuj¹ drobnych poprawek. Wszystkim Paniom z wielka przyjemnoœci¹ polecam ten sklep
tym bardziej, ¿e sama odwiedzam go coraz czêœciej.
Bogumi³a Szyd³owska
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Seniorzy - studentami
Oko³o 500 osób zapisanych i oko³o 200 w rezerwie – takim zainteresowaniem cieszy siê Bródnowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Domu Kultury „Œwit” w trzecim roku
dzia³alnoœci. Funkcjê auli uniwersyteckiej pe³ni sala kinowa na 370 miejsc, w której raz w tygodniu prowadzone s¹
wyk³ady i seminaria z wielu dziedzin, m.in. historii sztuki,
literatury, filmu, muzyki, psychologii, medycyny. Zgodnie z
zainteresowaniami, mo¿na wybraæ zajêcia fakultatywne: z
rysunku, malarstwa, ceramiki, tkactwa artystycznego, jêzyka angielskiego, tañca towarzyskiego, Tai Chi, gimnastyki
„50 plus”, wodnego aerobiku na basenie „Muszelka”.

W przerwie miêdzy zajêciami zapytaliœmy kilkoro
uczestników o wra¿enia.
Pani Marta jest bardzo zadowolona; jako bardzo ciekawe wspomina wyk³ady z psychologii i filozofii oraz seminaria: filmowe, prowadzone
przez Wies³awê Czapiñsk¹, a
tak¿e Wojciecha Siemiona –
o s³ynnych poetkach. Bierze
udzia³ w warsztatach z garncarstwa u¿ytkowego i artystycznego oraz z witra¿u.
Pani Wies³awie bardzo podoba³ siê wyk³ad o s³awnych
Polakach i seminarium z muzykologii. Jej zdaniem, zajêcia s¹ dobrze zorganizowane, a kontakty z dyrektorem i
sekretariatem Domu Kultury
„Œwit” oraz wyk³adowcami bardzo sympatyczne.
Czego brakuje? Pani Magda wymienia zajêcia z gimnastyki – zwyk³e, nie intensywne. Pani Wies³awa chcia³aby
poszerzyæ sw¹ wiedzê ekonomiczno-polityczn¹, dowiedzieæ siê o mo¿liwoœciach zatrudnienia i dodatkowej pracy dla emerytów. ¯a³uje, ¿e z
powodu braku partnerów nie

s¹ kontynuowane zajêcia z
tanga argentyñskiego.
Trudno dociec, dlaczego na
BUTW zg³asza siê tak ma³o
panów: s¹ mniej chêtni do dodatkowej nauki? mniej chêtnie
wychodz¹ z domu? mniej jest
samotnych panów ni¿ pañ?
Do aktywnego grona nale¿y pan Zdzis³aw, mieszkaniec
Targówka, emeryt, który
uczestniczy w wyk³adach i seminariach z medycyny, œpiewa
te¿ w chórze. „Muszê coœ robiæ – mówi. By³em wiercipiêt¹,
zawsze mi czegoœ brakowa³o.”

Patroni naszych ulic

Piotr Bardowski
Niewielka ulica na Targówku Przemys³owym nosi imiê
Piotra Bardowskiego (18461886). Rosjanin, ur. w Petersburgu w rodzinie szlacheckiej,
ukoñczy³ tam prawo i zwi¹za³
siê z ruchem narodnickim.
Tzw. narodnicy – wobec dwuznacznoœci rosyjskiego s³owa
„narod” oznaczaj¹cego zarówno „naród” jak i „lud”, najczêœciej nie t³umaczy siê tego
pojêcia – byli specyficznie rosyjsk¹ odmian¹ socjalistów.
Wierzyli, ¿e do socjalizmu
Rosja mo¿e przejœæ pomimo
swojego zacofania, z pominiêciem etapu rozwoju kapitalistycznego. Istniej¹ca we
w³aœciwej Rosji „obszczina”
(„mir”) wspólnotowa forma
w³adania ziemi¹, nale¿¹c¹ do
ca³ej wsi, a nie do poszczególnych gospodarzy, by³a dla
nich dowodem, ¿e mo¿na
zbudowaæ socjalizm z pominiêciem kapitalizmu, wykorzystuj¹c zacofanie jako atut.
Jakkolwiek narodnicy odcinali

siê pod wielkoruskiego szowinizmu, to jednak nie sposób
nie dostrzec w takiej postawie
starej rosyjskiej idei odrêbnej
drogi cywilizacyjnej Rosji
(„Trzeci Rzym”) od reszty
œwiata.
W 1880 r. Bardowski – bêd¹c wczeœniej sêdzi¹ w P³ocku - zostaje przeniesiony do
Warszawy, gdzie pracuje jako
sêdzia pokoju. Tu zetkn¹³ siê
z polskimi socjalistami z „Proletariatu”, poznaj¹c m.in. Ludwika Waryñskiego i od 1883
r. rozpocz¹³ wspó³pracê z
nimi. Jego mieszkanie s³u¿y³o jako lokal partyjny, sk³adowano tam archiwum, pieczêcie, nielegaln¹ literaturê i drukarniê. Sam Bardowski napisa³ odezwê do oficerów rosyjskich i za³o¿y³ wœród nich, s³u¿¹cych w Twierdzy Modlin,
kó³ko rewolucyjne. Aresztowano go w lipcu 1884 r. i osadzono w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Podczas dokonanego przez policjê prze-

Trzy lata temu próbowa³ dostaæ siê na Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w
DK przy ul. Elektoralnej, ale nie
by³o ju¿ miejsc. Znalaz³ je w
DK „Œwit”. Program proponuje uzupe³niæ tematyk¹ historyczn¹, zagadnieniami niepodleg³oœci, polskiego pañstwa
podziemnego.
Pani Hania na razie, z braku miejsc, tylko œpiewa w
chórze. Mówi, ¿e bardzo dobrze siê czuje „wœród wspania³ych dziewczyn”. Udzia³ w
zajêciach to dla niej oderwanie od codziennych k³opotów.
„Coœ siê zmieni³o w ludziach
starszych. Chc¹ uczestniczyæ
w ¿yciu publicznym, nie chc¹
zostaæ zepchniêci do roli u¿ytecznego narzêdzia” – zauwa¿a dyrektor DK „Œwit”, Jacek
Bia³ek. Wspomina, ¿e na pocz¹tku lat 90., we wspó³pracy
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, zorganizowa³ „Studium Trzeciego Wieku”. W sali
kominkowej 1 – 2 razy w miesi¹cu odbywa³y siê wyk³ady i
odczyty. Na pocz¹tku przychodzi³o po kilkanaœcie osób, potem coraz mniej. Zainteresowania nie by³o, wiêc zajêcia
przerwano. Gdy w 2000 roku
w Warszawie o¿ywi³y siê dzia³ania na rzecz seniorów, dyrektor myœla³ o wznowieniu poprzedniej formy w DK ”Œwit”.
Pomóg³ kontakt jednej z cz³onkiñ Oddzia³u Rejonowego
PZERiI z Mazowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Nawi¹zano kontakt, powsta³a
propozycja wspó³pracy logistycznej i programowej. Inicja-

szukania w mieszkaniu Bardowskiego znaleziono wspomniane wy¿ej archiwum i inne
materia³y. Ich brak (niezale¿nie od straty dzia³aczy) powa¿nie os³abi³ mo¿liwoœci pozostaj¹cych na wolnoœci
cz³onków „Proletariatu”. Poniewa¿ partia kierowana wówczas przez Stanis³awa Kunickiego – zosta³ on aresztowany w mieszkaniu Bardowskiego - stosowa³a taktykê terrorystyczn¹, oskar¿onym grozi³y wysokie kary. Mimo to w
œledztwie i na procesie zachowywa³ siê dobrze. Nale¿y to
zaznaczyæ, gdy¿ niektórzy
inni oskar¿eni przejœciowo za³amali siê w œledztwie, w tym
Kunicki, który z³o¿y³ obszerne zeznania, póŸniej jednak
czêœciowo je odwo³a³. W procesie 29 proletariatczyków
zapad³o kilka wyroków œmierci – ostatecznie wykonano 4
z nich – w tym na Piotrze Bardowskim. Razem z S. Kunickim, J. Pietrusiñskim i M.
Ossowskim zosta³ powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej w styczniu 1886 r.
Postaæ Bardowskiego - podobnie jak wielu innych re-

tywa ruszy³a w 2005 roku i od
razu spotka³a siê z ogromnym
zainteresowaniem.
Zajêcia Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Domu Kultury „Œwit” trwaj¹ do
godziny 15. Potem studenci
spotykaj¹ siê na zajêciach towarzysz¹cych: wspólnie chodz¹ na
spektakle teatralne i koncerty,
wyje¿d¿aj¹ na wycieczki krajowe i zagraniczne. Niedawno odby³o siê spotkanie œwi¹teczne z
potrawami, przygotowanymi
przez uczestniczki zajêæ.
Wœród zg³oszonych w rozmowie postulatów znalaz³a siê
sprawa op³at. 65 z³ za semestr
i dodatkowe op³aty za zajêcia
fakultatywne, za wycieczki - to
spore obci¹¿enie dla osób,
pobieraj¹cych niewysokie
emerytury. Mo¿e w bud¿ecie
Targówka znalaz³yby siê œrodki na wsparcie ambi tnych studentów-emerytów?
K.

WOW „Wis³a”
OŒRODEK
NAMYS£OWSKA
Warszawa ul. Namys³owska 8
Godziny otwarcia: poniedzia³ek – pi¹tek 700- 2000
sobota – niedziela – 700 - 1900

OFERUJE:

♦Basen! ♦Si³owniê! ♦Saunê!
♦Salkê gimnastyczn¹!
(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+!)
UWAGA!
Zapraszamy na nowo otwarte sztuczne lodowisko!
Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.
Tylko do koñca stycznia
wstêp na lodowisko bezp³atny!
Serdecznie zapraszamy!
Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

Blow in
„Blow in” jest wyra¿eniem australijskim, okreœlaj¹cym
kogoœ, kto przyje¿d¿a gdzieœ bez szczególnej przyczyny
i mo¿e z równie niewyjaœnionych powodów wyjechaæ. Odpowiada naszemu powiedzeniu „przywia³o go”. Kim Donaldson przyje¿d¿a do Polski ju¿ po raz drugi. To ona
jest tutaj „blow in”. Tak zatytu³owa³a te¿ swoj¹ wystawê,
która zosta³a otwarta 12 stycznia w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7.
Kim Donaldson pochodzi z
Australii, jest artystk¹ wizualn¹ i kuratorem. Jej ostatnio
zrealizowane projekty to: „Between the Lines” (Miêdzy
wierszami), 2006 r. w Heide
Museum of Modern Art w
Melbourne oraz „Resistance
is futile” (Opór jest daremny)
w VCA Galery w Melbourne.
W lutym 2007 r. po raz pierwszy wziê³a udzia³ w wystawie
fabs, zorganizowanej w Vaishwik Art Environment w
Pune (Indie), a nastêpnie w
„Tu k³amie siê tylko raz” w
Warszawie. Kim Donaldson
prowadzi zajêcia na wydziale
malarstwa Victorian College sce. Na pod³odze w galerii
of the Arts University of Mel- rozrzucone s¹ p³ótna, wygl¹bourne. Mieszka i pracuje w daj¹ce jak kartki wydarte z
Castlemaine i Melbourne.
olbrzymiego notatnika. S¹
Obecna ekspozycja “Blow wœród nich zdjêcie i rysunek
in” jest pierwsz¹ indywidualn¹ na skrawku papieru z jej powystaw¹ Donaldson w Pol- przedniej wizyty w Warszawie, jest notatka, zapisana
pospiesznie przy telefonie u
wolucjonistów rosyjskich – znajomych, odrêcznie spoprzeciwników caratu, wspó- rz¹dzony plan fragmentu
³dzia³aj¹cych z polskim ru- miasta, kartka znaleziona na
chem socjalistycznym czy w ulicy i kilka innych rzeczy, któogóle niepodleg³oœciowym rych setki zapisujemy, a powykorzystywano w czasach tem wyrzucamy, gdy ju¿ s¹
PRL jako przyk³ad pozytywnej nieaktualne i niepotrzebne.
Kim Donaldson przywraca
wspó³pracy polsko – rosyjskiej, co w warunkach pañ- im znaczenie. Ma³e rzeczy,
stwa zale¿nego od ZSRR po- których byœmy nie zauwa¿ytocznie traktowanego jako li, dla niej s¹ bardzo wa¿ne,
kontynuacja Rosji, mia³o dla ona nie mog³a ich przeoczyæ,
w³adz walor pedagogiczny. bo s¹ znakiem czasu, œladem
Serwilizm PZPR wobec Krem- czyjegoœ ¿ycia. Na znaleziola mia³ byæ kontynuacj¹ przy- nej przez Kim kartce ktoœ zajaŸni Mickiewicza z Puszki- pisa³ szereg zabawnych sennem, poparcia Hercena i Ba- tencji, jak choæby ta:
kunina dla Powstania Stycz„Jeœli bêdzie siê trzymaæ
niowego czy wspó³pracy Bar- z³ot¹ rybkê w ciemnym pokodowskiego z Waryñskim. Na- ju, zrobi siê bia³a”.
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e polub:
stacie historyczne maj¹ nie„Ka¿dego roku wiêcej ludzi
wielki wp³yw na to, jak zostan¹ jest zabijanych przez os³y ni¿
odczytane czy te¿ zmanipulo- ginie w katastrofach lotniwane przez potomnych.
czych”.
T. Szczepañski
Te porzucone z³ote myœli i
Literatura:
inne rzeczy niewa¿ne Kim
Irena Koberdowa Socjalno Donaldson przenosi do przeRewolucyjna Partia Proleta- strzeni rzeczy wa¿nych.
riat, Warszawa 1982
Wszystkie s¹ przecie¿ odPr. zb. S³ownik Biograficz- zwierciedleniem jakichœ sytuny Dzia³aczy Polskiego Ru- acji, które zdarzy³y siê w okrechu Robotniczego, t I, War- œlonym czasie i miejscu. Ka¿dy z nas przychodz¹c gdzieœ
szawa 1985

przynosi z sob¹ doœwiadczenia z innych miejsc i tworzy
now¹ rzeczywistoœæ. Podobnie Kim, poprzez swoj¹ wystawê, rzeczy, które pochodz¹ z jej przesz³oœci tworzy now¹ teraŸniejszoœæ.
Artystka lubi podró¿owaæ.
Poci¹ga j¹ ró¿nica: ró¿ne miejsca, ró¿ne sposoby widzenia i
sposoby myœlenia, brzmienie
ro¿nych jêzyków i ro¿ne rodza-

je jedzenia. Podró¿ zaspokaja
to pragnienie innoœci. Kim Donaldson lubi cytowaæ s³owa Italio Calvino, w³oskiego pisarza
i podró¿nika:
„To, czego szukam, jest
zawsze przede mn¹ i nawet
jeœli chodzi o przesz³oœæ, jest
to przesz³oœæ ulegaj¹ca stopniowym przemianom, w miarê jak posuwa siê naprzód
moja podró¿, bo przesz³oœæ
podró¿nika zmienia siê w zale¿noœci od przebytej drogi”.
Artystka twierdzi, ¿e przenosz¹c siê w jakieœ miejsce odkrywa coœ nowego w swoim
dotychczasowym ¿yciu. Poznawanie nowych miejsc pozwala jej lepiej poznaæ siebie.
Wystawê Kim Donaldson
pt. „Blow in” w galerii fabs
przy ul. Brzeskiej 7 mo¿na
ogl¹daæ do 8 lutego w sob.,
w godz. 15-17 oraz w niedz. i
pon. w godz. 13-15, lub po
uzgodnieniu telefonicznym,
tel.: 0505-12-14-17.
Joanna Kiwilszo
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Rezerwat
Po „WiedŸmach” Jana Kidawy – B³oñskiego powsta³
nastêpny, tym razem pe³nometra¿owy film o Pradze.
Widaæ jest coœ w tej dzielnicy – specyficzny klimat, ludzie, domy - co warto zarejestrowaæ i o czym warto
opowiedzieæ.

„Rezerwat”, film £ukasza
Palkowskiego, laureata
„Paszportu Polityki” to najczêœciej nagradzany polski film
minionego roku. Triumfowa³
na XXXII Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na festiwalu „M³odzi i
Film” w Koszalinie.
Opowiada o Pradze ciep³o
i z du¿¹ doz¹ humoru. Fabu³a nie jest zbyt skomplikowana. Oto m³ody fotograf Marcin (Marcin Kwaœny) po k³ótni z narzeczon¹ przenosi siê
z lewego brzegu Wis³y na
Pragê. Zamieszkuje w rozwa-

laj¹cej siê kamienicy. W³aœciciel domu (Krzysztof Janczar)
proponuje mu trzymiesiêczne
zwolnienie z p³acenia czynszu w zamian za wykonanie
dokumentacji zdjêciowej budynku. Marcin fotografuj¹c
dom poznaje swoich s¹siadów, pijaczków siedz¹cych
zawsze na podwórku, by³ego
policjanta a obecnie taksówkarza no i przede wszystkim
fryzjerkê Hankê B. (Sonia Bohosiewicz), która mieszka
piêtro wy¿ej z Ryœkiem,
okropnym typem na zwolnieniu warunkowym (Tomasz

Karolak) i „fryzjera na rogu
ma”. Pijaczki codziennie wy³udzaj¹ od Marcina pieni¹dze
na flaszkê, ale kieruj¹ siê
swoistym kodeksem honorowym. Fachowcy instaluj¹cy
telefon, te¿ potrafi¹ siê zachowaæ. Nie ma w tym filmie
wielkiej intrygi, chocia¿ ci¹gle
widzimy jakieœ gonitwy. Na
Marcina uwzi¹³ siê, jak siê
póŸniej oka¿e z czystej sympatii i podziwu, rudy wyrostek
Grzeœ (Grzegorz Palkowski).
Wybija mu szyby, kradnie
aparat. Ma jednak talent, robi
œwietnie zdjêcia i naprawdê
nie jest z³y. Marcin powoli
wtapia siê w ten praski krajobraz, zaczyna rozumieæ tutejsze zasady, akceptuje je i
sam zostaje zaakceptowany.
Tu, na Pradze ludzie kieruj¹ siê prostymi, ale jasnymi zasadami, nie próbuj¹ nikogo udawaæ. £ukaszowi
Palkowskiemu uda³o siê pokazaæ tê autentycznoœæ postaci. Hanka, œwietnie grana
przez Soniê Bohosiewicz,
laureatkê nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, czasami jest
wulgarna, pije i klnie, ale potrafi te¿ byæ czu³a i wra¿liwa.
To ona przepêdza kolesiów,
którzy napadli Marcina. Jest
zawstydzona, kiedy pozuje
Marcinowi do aktu. Zmienia
siê, kiedy ktoœ oka¿e jej szacunek. Ma proste marzenie,
chcia³aby „normalnie ¿yæ”,
bez bicia i awantur, jak Marcin. Ale w pewnym momen-

Podró¿e z anio³em
W moich licznych podró¿ach, w konsekwencji których powstaj¹ liczne prace, towarzyszy mi zawsze mój wierny Anio³
Stró¿, który mobilizuje mnie do pracy, pomaga wybieraæ ciekawe motywy, otacza opiek¹, inspiruje, dodaje skrzyde³ –
wyzna³ Eugeniusz Molski, autor prac, prezentowanych obecnie w Praskim Centrum Wystawowym w DK „Praga”.
Wystawa „Podró¿e z Anio- absolwenta Pañstwowej Wy³em” wpisuje siê w kontekst ¿szej Szko³y Sztuk Plastyczjubileuszu 40-lecia pracy nych we Wroc³awiu, ze spetwórczej urodzonego w 1942 cjalizacj¹ malarstwo archiroku Eugeniusza Molskiego, tektoniczne i ceramika. Malarstwo sztalugowe, œcienne, ceramikê i rzeŸbê artysta prezentowa³ na
179 wystawach indywidualnych w
kraju i za granic¹,
m.in. w Pradze, Budapeszcie, Kopio,
Kajani, Joensu,
Trencinie, Wroc³awiu, Krakowie, Kielcach oraz na 230
wystawach zbiorowych, m.in. w Fanzie (W³ochy), Vallauris (Francja),
Sztokholmie, Norymberdze, Ketskemecie (Wêgry) i
Mino (Japonia).

Praskie Centrum Wystawowe mog³o pokazaæ tylko
skromn¹ czêœæ bogatego dorobku twórczego Jubilata.
Wernisa¿ odbywa³ siê w
imieniny œw. £ucji, œwiêto
Œwiat³a. Tytu³ „Podró¿e z
Anio³em” zwraca³ uwagê na
czêsto podejmowany motyw
prac Eugeniusza Molskiego.
Trzeba by³o wybraæ dzie³a,
które dobrze siê zaprezentuj¹
w niewielkich powierzchniach, rezygnuj¹c z wielkich
rozmiarów kola¿y, tkanin malowanych i ponad 2-metrowych rzeŸb ceramicznych.
W salach galerii mo¿na
obejrzeæ Anio³y z Bukowiny,
Anio³y z Dubrownika i drogê
do Sotter. Uwagê zwracaj¹
prace, ³¹cz¹ce kola¿ (techniki wycinane czy fotografie) z
malarstwem akrylowym lub
olejnym. S¹ te¿ prace wisz¹ce i podwieszane, buduj¹ce
ciekaw¹ przestrzeñ miêdzy
œcianami.
„Profesor Molski ma
ogromn¹ wyobraŸniê i duszê.
To cz³owiek o niezwyk³ej
energii i ekspresji wyrazu.
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Dobra Oferta
cie to Marcin jej zazdroœci,
mówi¹c: „Ty jesteœ na swoim miejscu”, a on siê miota,
uwik³any w uk³ady z cynicznym znajomym, wydawc¹
Markiem.
Palkowski przeciwstawia
ludziom pokroju Marka,
strasznego snoba, mieszkañców Pragi, którzy, choæ nie
œwiêci, nie s¹ dwulicowi i
maj¹ swój honor. To ich w
koñcu wybierze Marcin. Widaæ, ¿e re¿yser te¿ lubi swoich bohaterów i przez palce
patrzy na ich wady. Nawet
plotkarsk¹ kioskarkê przedstawia z sympati¹. „Rezerwat” to taka sentymentalna
podró¿ na Pragê.
Dobrze by by³o, ¿eby Praga nie by³a tylko egzotycznym
rezerwatem dla mieszkañców
„lepszych” dzielnic, którzy jak
japoñscy turyœci przyje¿d¿aj¹
na prawy brzeg, ¿eby obejrzeæ i oczywiœcie sfotografowaæ uliczn¹ „rozróbê”. Motyw
azjatyckich turystów zosta³, co
prawda, przez scenarzystów
filmu, Marcina Kwaœnego i
£ukasza Palkowskiego, wymyœlony, ale ma wiele wspólnego z rzeczywistoœci¹.
Praga to rzeczywiœcie „rezerwat” czegoœ, co jeszcze istnieje tylko tu, ale co powoli
odchodzi w przesz³oœæ. Mo¿na nazwaæ to klimatem lub
dusz¹ miasta. Nie ma ju¿ gdzie
indziej w Warszawie takich
miejsc, jak praskie podwórka
z kapliczkami, sklepiki na
Œrodkowej czy Ma³ej. One w³aœnie zagra³y w tym filmie. Praga te¿ siê zmienia, trzeba zapisaæ jej obraz nim zniknie. Ten
trochê nostalgiczny ale i zabawny obraz Pragi to, obok
œwietnych, dosadnych dialogów, dobrego aktorstwa, inteligentnego humoru i s³ynnej ju¿
muzyki („Ballada o kwiatach”)
to g³ówny atut filmu.
Joanna Kiwilszo

Przez jego prace przemawia
du¿o ¿yczliwoœci do œwiata,
do ludzi. Czêsto artyœci robi¹
prace, oderwane od ¿ycia,
s³u¿¹ce gloryfikacji ich samych, puszeniu siê ich „ego”.
Profesor Molski jest zwi¹zany z cz³owiekiem, robi to dla
ludzi” – tak o swoim nauczycielu i wychowawcy w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym S¹czu
mówi Ma³gorzata Czernik z
Domu Kultury „Praga”.
Towarzysz¹c osobom,
zwiedzaj¹cym wystawê, pani
Ma³gorzata przekona³a siê,

• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

XVI Fina³ WOŒP

Sztab w Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi nr
143 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Bartnicza 8
posumowa³ swój udzia³ w XVI
Finale Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. 16. ju¿

¿e „Podró¿e z Anio³em” mog¹
poruszyæ ka¿dego. Bardzo
podoba³y siê ma³ym dzieciom, które zadawa³y wiele
pytañ o anio³y. Widzia³a wzruszenie równie¿ na twarzach
uczniów i nauczycieli. To jest
wystawa dla ludzi wra¿liwych,
w ka¿dym wieku, czuj¹cych
piêkno œwiata.
Takich goœci Praskie Centrum Wystawowe zaprasza
na wystawê „Podró¿e z Anio³em”, która do 31 stycznia
czynna bêdzie w DK „Praga”
przy ul. D¹browszczaków 2.
K.

raz, czyli od pocz¹tku, wziê³o
udzia³ 55 wolontariuszy, którzy zebrali ³¹cznie 45 990,84
z³. By³ te¿ z³oty pierœcionek
oraz kilka euro i kilka dolarów.
Najm³odszy wolontariusz Micha³ Bobiñski - 3,5 roku - zbiera³ pieni¹¿ki w swoim przedszkolu przy ulicy Bartniczej 6.
Micha³ek wspierany przez
swoj¹ mamê, dyrektora
przedszkola i personel zebra³
693,30 z³. Zbierali pieni¹dze
dwaj Serbowie-studenci Uniwersytetu Warszawskiego
Jankowiæ Vojslav i Sawa.
Zbieraliœmy g³ównie przy koœcio³ach na Bródnie, na stacji
paliw Statoil przy ulicy Krasnobrodzkiej za co bardzo
dziêkujemy
Tomaszowi
Owsiñskiemu który zawsze
chêtnie przyjmuje wolontariuszy. W Carrefour i Centrum
Handlowym Targówek przy ul.
G³êbockiej 15 prawdziw¹ furorê zrobi³ oklejony serduszkami pies Bruner - wolontariusze zebrali prawie 22 000,00
z³ (najwiêcej: Aleksandra Kurek - 3 136,04, Sonia Smutkiewicz - 2 610,00, Joanna
Makarewicz - 1 856,00).
Nad bezpieczeñstwem
wolontariuszy czuwali ich rodzice, policja, stra¿ miejska
za co wszystkim bardzo, bardzo dziêkujemy Pieni¹dze
zosta³y przeliczone w szkole przez komisjê z³o¿on¹ z
nauczycieli gimnazjum i odwiezione do stanowiska bankowego w studiu TV przy
Woronicza.
Szef Sztabu Anna Moczulska

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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Wirus Hanta
AVE-meeetka
przemówi³a

19 I 2008 roku rozpocz¹³
siê VII Ogólnopolski Ekumeniczny Teatralno-Muzyczny
Festiwal Bo¿onarodzeniowy
BETLEJEM U AVETEK, organizowany przez Fundacjê
AVE i Chór AVETKI we wspó³pracy z Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury, Domem Kultury Œwit i Wydzia³em Oœwiaty
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy. Impreza, skupiaj¹ca wykonawców od przedszkolaków po seniorów, ze
szkó³, uczelni, parafii wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich, domów kultury, organizacji pozarz¹dowych nale¿y
do najwiêkszych w kraju.
G³ówna idea nawi¹zuje do
staropolskiej tradycji spotkañ
kolêdowych, odbywaj¹cych
siê przez ca³y styczeñ, a¿ do
uroczystoœci Matki Boskiej
Gromnicznej.
W miniony weekend na
scenie Domu Kultury Œwit
mo¿na by³o zobaczyæ kilkanaœcie grup teatralnych pre-

zentuj¹cych spektakle inspirowane tematyk¹ œwi¹teczn¹. Decyzj¹ jury, Tomasza Mitrowskiego i Przemys³awa Kaczyñskiego, nagroda Grand Prix pojecha³a do
oddalonego od Warszawy o
blisko 400 kilometrów Cekcyna (Bory Tucholskie). Laureat - Dzieciêcy Teatr Promyczki z Gminnego Oœrodka Kultury w Cekcynie zachwyci³
magiczn¹, bajkow¹, iœcie teatraln¹ atmosfer¹ i umiejêtnoœci¹ po³¹czenia konwencjonalnych jase³ek ze wspó³czesnoœci¹. Nie bez znaczenia
okaza³a siê wyœmienita gra
g³ównej bohaterki sztuki Kingi S³owiñskiej, której przyznano wyró¿nienie aktorskie.
Nagroda specjalna za
ogromny wk³ad pracy, rozmach oraz bogactwo strojów
i dekoracji przypad³a w udziale warszawskiego Teatrowi
Raj z Par. Œw. Marka Ewangelisty. W sztuce, inspirowanej „Pastora³k¹” Schillera za-

gra³o ponad 70 osób! Teatr
dzia³a tworz¹ dzieci (nawet
kilkuletnie), m³odzie¿ oraz
rzesz doros³ych, wspomagaj¹cych realizacje doros³ych.
Wyró¿niono „Opowieœci wigilijne” Teatru Innowacyjnej
Klasy Kulturowej z Gimnazjum Nr 4 w Legionowie oraz
Teatru „Kraina Gestów” ze
Szko³y Podstawowej Nr 206
w Warszawie. Tak¿e wyró¿nienie otrzyma³ niekwestionowany faworyt publicznoœci
nieszablonowy Teatr z LO im.
J. Pi³sudskiego, który odwa¿nie prze³ama³ konwencjê tradycyjnych jase³ek (w sztuce
pe³nej odwo³añ do rozmaitych tekstów kultury pojawi³
siê i Miœ, i kibice Legii, i strajkuj¹cy rolnicy…). Pomimo, i¿
sztuka mia³a charakter humorystyczny, nie zabrak³o g³êbokiego przes³ania: licealiœci zachêcali do aktywnego poszukiwania Jezusa.
Na gali fina³owej tradycyjnie zjawi³a siê zaprzyjaŸniona z Avetkami koza AVE-meeetka, towarzysz¹ca od 6 lat
kolejnym ods³onom festiwalu, ogrzewaj¹ca Dzieci¹tko w
festiwalowej stajence. Tym
razem wyst¹pi³o jako gwiazda i ku uciesze publiki udzieli³a szefowi imprezy wywiadu
(po¿yczaj¹c g³os od znakomitej Oli Boryckiej, ukrytej za
scen¹). Okaza³o siê, ¿e AVEmeeetka oprócz bywania na
Betlejem u Avetek, brylowania w mediach, surfowania po
necie uwielbia kolêdowanie.
Wspólnie wiêc zaœpiewano
wiêc kilka kolêd, wprowadzaj¹c do treœci niektórych zwrotek tak¿e kozy („Oto mu siê
œliczne kozy k³aniaj¹…”)
Za tydzieñ kolejna ods³ona
Avetkowego Betlejem. - 26
(g. 9.30-16) i 27 stycznia (g.
10-14) w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury w Warszawie, ul.
Van Gogha 1 kolêdy i pastora³ki zaœpiewaj¹ chóry, zespo³y muzyczne i soliœci.
Konkurs uwieñczy gala fina³owa 27 I o g. 15. Dodajmy,
¿e wstêp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny
- zaprasza Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE.

Proszê Szanownych Pañstwa. ¯yczê Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
W³aœnie je¿eli chodzi o naprawdê pozytywne wydarzenia, to od kilkunastu ju¿ lat zawsze mo¿na liczyæ na Jurka
Owsiaka, jego Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy i oczywiœcie
na nas samych. Jestem zauroczony tym fenomenem,
poniewa¿ regularnie powtarzane kwestowanie powinno
nam, darczyñcom, ju¿ dawno
siê znudziæ. A tu proszê - kolejny rekord. Mechanizm tego
cudu jest prosty - jasny i szlachetny cel. ¯ywio³owa praca
i koordynacja wielu ludzi i
chêæ dawania. Nie czujemy
siê oszukiwani, ka¿dego roku
coœ w szpitalach przybywa,
widaæ efekt i zadowolenie.
A czy nie mo¿na by tak,
drogie nasze partie: PIS, SLD,
PSL i PO z wielu rozs¹dnymi
dzia³aczami - zrobiæ tak, jak
Jurek. Panie i panowie politycy: tu nie ma ¿adnych czarów.
I tak za wszystkie wasze decyzje p³acimy my, spo³eczeñstwo. Jurek Owsiak od czterech pe³nych kadencji sejmowo-rz¹dowych ma nasze poparcie i aksamitny wizerunek.
Mo¿e to on pogodzi Tuska i
Kaczyñskiego. Chyba mam

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

0608-087-936
022 811-10-85
www.bialaroza.prv.pl

kandydata na prezydenta na
nastêpn¹ kadencjê.
Wróæmy teraz do naszych
zoonoz.
Orkiestra tusz.... przedstawiam: gor¹czka krwotoczna z
zespo³em nerkowym Hanta.
Szeœæ lat temu w Rosji, w
okolicach Rostowa, wykonano sekcjê zw³ok m³odego
mê¿czyzny. Zespó³ anatomopatologów po ods³oniêciu
mózgu, zamiast charakterystycznie pofa³dowanej szarej
bry³y, z³o¿onej z dwóch pó³kul, zobaczy³ krwist¹ kaszê.
Natychmiast przyst¹piono do
poszukiwania przyczyny tak
destrukcyjnego czynnika. Okaza³ siê nim wirus. Kuzyn wirusa Ebola, roznoszony w tamtejszych okolicach przez kleszcze
i gryzonie. Kleszcze, jak wiadomo gryz¹, natomiast gryzonie
zara¿aj¹ mimochodem. •ród³em zara¿enia s¹ ich odchody. Te wysychaj¹c, uwalniaj¹
wirusy, te zaœ wraz z kurzem
docieraj¹ do ludzkich p³uc, rozpoczynaj¹c krwotoczne ¿niwa.
Œmiertelnoœæ w populacjach zara¿onych siêga 50%.
Jako drug¹ przyczynê wyst¹pienia epidemii rozwa¿a-

Kto przygarnie

Jak co roku zim¹, na Targówku, ma miejsce zbiórka darów
dla psów i kotów ze schroniska pod has³em „I ty mo¿esz
zostaæ œwiêtym Miko³ajem”. I jak zazwyczaj wziê³o w niej
udzia³ przedszkole nr 95 z ul. Korzona oraz klasy 0-III ze szko³y
podstawowej nr 114 z pobliskiej ul. Remiszewskiej.
¯eby zachêciæ przedszkola- ko dla siebie i wa¿ne jest to,
ki do czynnego udzia³u w ak- ¿eby umieæ dostrzec potrzecji, klasa III ju¿ w listopadzie buj¹cych pomocy. Chodzi³o
2007 r. w³asnorêcznie nama- nie tylko o zbiórkê darów, ale
lowa³a plakaty z informacjami. równie¿ o uœwiadomienie najZ tymi plakatami trzecioklasi- m³odszym form dzia³alnoœci
œci wybrali siê na ul. Korzona.
dobroczynnej.
Tam w przedszkolu im. Króla
Zebrane w przedszkolu preMaciusia I przekonywali maluchy, ¿e cz³owiek nie ¿yje tyl- zenty dla zwierzaków, 6 grudnia zosta³y przeniesione do
„114”-stki przez uczniów ubraDOM WESELNY „M£ODA PARA” nych w miko³ajowe czapki i
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe do³¹czone do kocy, ko³der, misek, makaronów i psiej karmy

II DNI BIA£O£ÊKI - MOC KONKURSÓW, MOC NAGRÓD!
Rada Programowa BOK serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w konkursach artystycznych, historycznych
i sportowych z okazji Dni Bia³o³êki (8-9 III 2008). Zaplanowano m.in. rodzinny turniej tenisa sto³owego, multimedialne rozgrywki szachowe, patriotyczny konkurs wokalny i poetycki dla solistów i formalnych i nieformalnych zespo³ów, a
tak¿e konkurs wiedzy historycznej o Bia³o³êce. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 29 I, a eliminacje przeprowadzone
zostan¹ w dwóch kategoriach: dzieci i m³odzie¿ (od I klasy
gimnazjum). Szczegó³y, regulamin, karty zg³oszeñ www.bok.art.pl.

OZIEGO

Wyj¹tkowa uroda i wyj¹tkowy charakter, a ¿ycie takie œrednie... Ozi od dawna czeka na mi³oœæ, dom, opiekê. Strasznie
jest patrzeæ, jak tak piêkny i dobry pies odchodzi w zapomnieniu. Jest mi³y, pos³uszny, towarzyski, ³agodny i ufny...
Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt z Fundacj¹ Azylu pod Psim Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl,
tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

Pomó¿my Azorkom!

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

no rosyjsk¹ broñ biologiczn¹,
która z powodu s³owiañskiego roztargnienia i weso³oœci
mog³a przedostaæ siê do œrodowiska. W 1995 roku taka
w³aœnie sytuacja mia³a miejsce w Zairze.
Charakterystyczne jest zawsze nag³e pojawienie siê
choroby i wysoka œmiertelnoœæ. Leczenie nie jest dotychczas opracowane. Chorzy mog¹ liczyæ wy³¹cznie na
osobnicz¹ odpornoœæ uk³adu
immunologicznego, wspomagan¹ lekami. Pocz¹tek infekcji jest banalny, przypomina
grypê. Z czasem do³¹czaj¹
siê wymioty i biegunka. Dalej
atakowany jest uk³ad moczowy. Dzie³a zniszczenia dokonuje nasilaj¹ca siê utrata
krzepliwoœci. Chory umiera z
objawami zapalenia mózgu i
krwotoków wewnêtrznych.
Wirus Hanta wystêpuje na
wszystkich kontynentach.
Mo¿e zaatakowaæ wszêdzie
z dowoln¹ si³¹. Dlatego warto ³o¿yæ na edukacjê, badania naukowe i prywatyzowaæ
s³u¿bê zdrowia. Je¿eli opracujemy polsk¹ szczepionkê
przeciw tej chorobie, bêdzie
siê nam wiod³o jak w bajce.
Kolejka po ten lek jest zagwarantowana do koñca œwiata
plus jeden dzieñ.

zgromadzonej w szkole. Tydzieñ póŸniej wszystkie rzeczy
dla zwierz¹t zawieziono do
schroniska w Falenicy.
Takie akcje potrzebne s¹ w
wielu miejscach, nie tylko
przed œwiêtami. Warto i dziœ
pamiêtaæ o bezdomnych,
smutnych pasach i kotach.
Pamiêtaæ i pomóc. Jak dzieci
z Targówka. Pomyœlmy zatem
o kaszy, puszkach czy niepotrzebnych nam ju¿ rêcznikach
do ocieplenia bud. Wszystkie
rzeczy przydadz¹ siê w Falenicy. A Azorki bêd¹ nam
wdziêczne.
Adres schroniska: Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa, tel. (022) 771 25 03 (najlepiej dzwoniæ w weekend)
mail: biuro@psianiol.org.pl
Ludmi³a Milc

nowa gazeta praska

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Lewa strona medalu

Pierwszy krok
Kolejna wyborcza obietnica radnych
Lewicy i Demokratów spe³niona. Chodzi
o Statut Warszawy, którego do tej pory
stolica nie mia³a – zreszt¹ jako jedno z
nielicznych du¿ych miast w Polsce. Nie
chcia³ tego dokumentu Lech Kaczyñski,
gdy rz¹dzi³ Warszaw¹, nie chcia³ Jaros³aw Kaczyñski, gdy by³ premierem i blokowa³ jego powstanie. Dopiero utworzenie w Radzie Warszawy wiêkszoœci Platforma Obywatelska – Lewica i Demokraci, a nastêpnie zmiana na stanowisku premiera kraju sprawi³y, ¿e Statut
wreszcie powsta³ i 10 stycznia tego roku
radni uchwalili jego ostateczn¹ wersjê.
Obowi¹zywaæ zacznie ona 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego, co nast¹pi w
po³owie lutego.
Miejska konstytucja – bo tak inaczej
nazywany jest Statut, okreœla ustrój sto-

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦projekty testamentów

licy i kompetencje poszczególnych
szczebli samorz¹du. Przyjêty przez
Radê Warszawy dokument zak³ada
odejœcie od silnie scentralizowanego zarz¹dzania miastem z poziomu ratusza.
Do tej pory burmistrzowie i rady dzielnic mia³y bardzo ograniczone kompetencje i praktycznie o wszystkim decydowa³ sto³eczny ratusz. Dla mieszkañców oznacza³o to, ¿e wiêkszoœæ swych
podstawowych spraw za³atwiali w tzw.
delegaturach biur ratusza, które - choæ
mieœci³y siê w budynkach urzêdów dzielnic - to formalnie nie podlega³y w³adzy
burmistrza. Teraz ma siê to wszystko
zmieniæ. Dzielnice otrzymaj¹ prawo decydowania o wiêkszoœci spraw lokalnych
na swoim terenie, a ratusz zajmie siê
g³ównie koordynacj¹ ich pracy i uk³adaniem tego w jedn¹ spójn¹ ca³oœæ. Delegatury zostan¹ wcielone do urzêdów
dzielnic, co dla warszawiaków oznacza
mniej biurokracji i wiêksz¹ przejrzystoœæ
administracji.
Nie stanie siê to jednak od razu.
Samo przyjêcie Statutu stanowi bowiem
dopiero pierwszy krok na drodze do

Nowe

Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

♦obs³uga prawna podmiotów

ul. Kondratowicza 18 (antresola), w godz. 10-20

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Fundusz emerytalny, na ¿ycie, mieszkania, domy

Prosto z mostu

Rzêdy pustych krzese³
...Wszed³em do urzêdu pocztowego,
du¿ego, ale bez systemu numerkowego.
Do³¹czy³em do kolejki, w której sta³o z
dziesiêæ osób. Sta³o, choæ obok znajdowa³ siê rz¹dek tuzina krzese³. Zapyta³em ostatni¹ przede mn¹ osobê, dlaczego nie siada. Starsza pani wyjaœni³a, ¿e
chcia³aby, ale boi siê straciæ miejsce w
kolejce, je¿eli nie usi¹d¹ wszyscy. Podszed³em do osoby z pocz¹tku kolejki z
tym samym pytaniem i us³ysza³em, ¿e
nie zamiesza siadaæ, gdy¿ zaraz dochodzi do okienka i to siê ju¿ nie op³aca. I
tak staliœmy pól godziny obok pustych
krzese³. Gdy tylko sam znalaz³em siê na
pocz¹tku kolejki, odwróci³em siê triumfalnie i zarz¹dzi³em: „Wszyscy siadamy!”
W oczach starszych pañ na koñcu zobaczy³em wdziêcznoœæ... do chwili gdy dwie
paniusie ze œrodka kolejki oœwiadczy³y:
„Myœmy siê ju¿ dziœ nasiedzia³y!” Zrezy-

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

gnowa³em z walki. Gdy wychodzi³em z
poczty, starsze panie sta³y przygl¹daj¹c
siê bezradnie pustym krzes³om...
Tak wygl¹daj¹ nasze umiejêtnoœci
samoorganizacji. W³aœciwie trudno siê
temu dziwiæ: przez kilkadziesi¹t lat robiono wszystko, by wybiæ nam z g³owy
samorz¹dnoœæ i dzia³ania oddolne.
Dziwne jednak jest, ¿e kult centralizmu
trwa nadal.
Kilka dni temu wybuch³ wielki skandal. Okaza³o siê, ¿e projekt ustawy o
prywatyzacji zak³adów opieki zdrowotnej przewiduje mo¿liwoœæ sprzeda¿y
przez samorz¹d województwa czy powiatu szpitala w ca³oœci, a zatem istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e z winy samorz¹du zamiast jedynego szpitala w powiecie powstanie hotel. Na szczêœcie,
dzielne media dostrzeg³y niebezpieczeñstwo i teraz m¹dry minister nie dopuœci ju¿ do takich sytuacji.
W tej historii samorz¹dowcy rysuj¹
siê jako skorumpowani kretyni bez cienia odpowiedzialnoœci za sprawy publiczne. W przeciwieñstwie do urzêdników rz¹dowych, mog¹ zrobiæ tylko coœ
g³upiego.
Tymczasem wiêkszoœæ dobrych rzeczy po 1989 roku zawdziêczamy nie
rz¹dowi, ale samorz¹dom. Równie¿ odsetek aferzystów wœród urzêdników
rz¹dowych jest wielokrotnie wy¿szy ni¿
wœród samorz¹dowców. Wmawia siê
nam jednak, ¿e nie potrafimy wybraæ
m¹drych zarz¹dców gminy czy powia-

Rada wielu

O pamiêæ Kresów Wschodnich
W czasie urzêdowania Kazimierza
Ujazdowskiego (wtedy PiS) jako ministra
kultury, warszawski PiS zwróci³ siê do niego wsparcie dla Instytutu Kresowego. OdpowiedŸ by³a negatywna. Podobno ukradliœmy komuœ pomys³ i szansê na ciep³¹
posadkê po zakoñczeniu kadencji. Ale
œrodowisku Ujazdowskiego nie sta³a siê
krzywda, jego zastêpca – wiceminister
Merta – jest obecnie zastêpc¹ nowego ministra Bogdana Zdrojewskiego.
Odnoszê wra¿enie, ¿e Merta pozosta³ w resorcie g³ównie po to, by têpiæ
Instytut Kresowy. Prezydent Hannie
Gronkiewicz – Waltz nie na rêkê by³o
zamykanie tej placówki i nara¿anie siê
tysi¹com kresowian. Jednoczeœnie nie
chcia³a dopuœciæ do kolejnego sukcesu
warszawskiego PiS w dziedzinie polityki historycznej. Zaproponowa³a przejê-

cie opieki nad Instytutem przez rz¹d.
Sprawa zosta³a zablokowana. Nic nie
wskórali znani kresowianie, prominentni pos³owie PO.
Rz¹dz¹ca Warszaw¹ koalicja PO/LiD
przewidzia³a na funkcjonowanie Instytutu w tym roku najni¿sz¹ dotacjê ze
wszystkich instytucji kultury. Nawet najmniejszy dzielnicowy dom kultury dosta³ wiêcej. Z powodu braku pieniêdzy,
Instytut Kresowy trzeba bêdzie zamkn¹æ w marcu.
Jako wspó³twórca Instytutu doprowadzi³em do tego, by jego siedziba
znajdowa³a siê na Pradze. Zarówno
tymczasowa lokalizacja przy Pl. Hallera, jak i docelowa w Koneserze o¿ywi³yby nasz¹ dzielnicê. Œci¹gnê³yby t³umy turystów. Powsta³by kolejny impuls
do rozwoju Pragi.

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA

przekazania wiêkszych uprawnieñ
dzielnicom. Ich faktyczn¹ w³adzê okreœli dopiero tzw. uchwa³a kompetencyjna, któr¹ w ci¹gu kilku miesiêcy przygotowaæ ma nowy sekretarz miasta, a
nastêpnie uchwaliæ Rada Warszawy.
Dopiero wtedy do dzielnic wróci realna
w³adza odebrana im w 2002 roku przez
Lecha Kaczyñskiego, a mieszkañcy
bêd¹ mieli pe³n¹ jasnoœæ, gdzie za³atwiæ swoje sprawy, oraz kto w urzêdzie
za nie odpowiada.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

tu, natomiast - zapewne pod wp³ywem
kosztownych wideoklipów - umiemy
wybraæ w³aœciwych kandydatów do
w³adz pañstwowych.
Rozmawia³em niedawno z osob¹ zaanga¿owan¹ w organizacjê Uniwersytetu Dzieci (nawiasem mówi¹c, to fantastyczna inicjatywa; nie namawiam do
niej tylko dlatego, ¿e wed³ug strony
www.ud.edu.pl nie ma ju¿ w Warszawie ani jednego wolnego miejsca).
Stwierdzi³a ona w tonie narzekania, ¿e
„w naszym kraju” takiego przedsiêwziêcia nie mo¿e zorganizowaæ uczelnia, i musi siê tym zajmowaæ „jakaœ fundacja”. Pani profesor - na szczêœcie zajmuje siê tym jakaœ fundacja. W innym
przypadku patrzy³aby Pani bezradnie
na rzêdy pustych krzese³...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

Niestety, kiedy w naszym kraju ktoœ
odnosi sukces, znajdzie siê natychmiast
t³um chêtnych do wdeptania go w b³oto. Jedna z najwiêkszych gazet (ta, która oskar¿a AK o mordowanie ¯ydów i
broni konfidentów tajnej policji) rozpoczê³a krucjatê przeciwko Instytutowi. Do
nagonki ochoczo przy³¹czyli siê radni
PO (bo sami nie maj¹ ¿adnych inicjatyw) i LiD (bo dla nich problemem jest
dyskryminacja zboczeñców, a nie ochrona dziedzictwa kulturowego).
Je¿eli szybko nie pojawi siê jakiœ pomys³ na ratowanie tej unikatowej placówki, stracimy j¹. A pamiêæ utraconych terytoriów naszej Ojczyzny powoli umiera...
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Szpital Praski
- dramat w kilku aktach
dokoñczenie ze str. 1

i 2006 komercyjne kredyty gwarantowane przez organ za³o¿ycielski, czyli
m.st. Warszawê. Zaci¹gane przez lata
kredyty na sp³aty narastaj¹cego zad³u¿enia bez realizacji programów naprawczych tylko odwleka³y mog¹cy
groziæ i gro¿¹cy nadal tej placówce
krach finansowy. Na nic siê zda³y ci¹g³e zmiany dyrektorów tej placówki,
których w ostatnich latach by³o a¿ piêciu. Szpital z roku na rok generuje coraz wiêksze zad³u¿enie. W roku 2005
by³y to 4 miliony z³otych, w roku 2006
- 6 milionów, za rok 2007 szykuje siê
ponad 11 milionów. D³ugo by analizowaæ przyczyny takiej sytuacji. Ogólna
sytuacja w niedofinansowanej s³u¿bie
zdrowia, niskie koszty procedur p³aconych przez NFZ itp. W Szpitalu Praskim
dochodzi do nich fakt, i¿ placówka ta
przyjmuje pacjentów, za których leczenie nikt jej nie zwraca pieniêdzy. S¹ to
m.in. bezdomni i cudzoziemcy, klienci
przede wszystkim oddzia³u chirurgii,
która wykonuje 400% us³ug zakontraktowanych przez NFZ (a swoj¹
drog¹ to bardzo ciekawe, dlaczego karetki zwo¿¹ tego typu pacjentów z ca³ego miasta w³aœnie tu). Zaci¹gane w
latach 2005 i 2006 przez szpital komercyjne kredyty s³u¿y³y przede
wszystkim zaspokojeniu praw pracowniczych, przez lata bowiem nie odprowadzano pracownikom sk³adek na fundusz ubezpieczeñ spo³ecznych i fundusz
œwiadczeñ socjalnych.
W roku 2006 podjêto dwie znacz¹ce dla tej placówki decyzje, które albo
pozwol¹ jej stan¹æ na nogi, albo stan¹
siê przys³owiowym kamieniem u szyi i
pogr¹¿¹ te¿ zak³ad doszczêtnie.
Pierwsz¹ z nich by³ zamiar przebudowy i rozbudowy 2. piêtra szpitala na
potrzeby sal zabiegowych chirurgii jednego dnia, drug¹ - bardziej znacz¹c¹budowa nowoczesnego pawilonu medycznego. Obie te inwestycje finansowane z bud¿etu miasta, po ich uruchomieniu i wyposa¿eniu bêd¹ decydowaæ
o zwiêkszonym strumieniu pieni¹dza

do tej placówki z NFZ i umo¿liwi¹ jej
normalne funkcjonowanie ... o ile powstan¹. Bardziej zaawansowany jest
oddzia³ chirurgii jednego dnia. Równo
rok temu zg³oszono do odbioru Pañstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu zakoñczenie inwestycji,
na któr¹ wówczas wydatkowano prawie 4 miliony z³otych. No i siê zaczê³o.
Sanepid zg³osi³ dziewiêæ zastrze¿eñ,
wœród których stwierdzono niezgodnoœci wykonawstwa z projektem budowlanym m.in. brak wentylacji. Swoje
dziewiêæ uwag do³o¿yli stra¿acy z PSP.
Ca³y ubieg³y rok trwa³o usuwanie usterek, których koszt w wiêkszoœci szpital
pokry³ ze œrodków w³asnych. Na dziœ
placówka ma pozytywne opinie zarówno Sanepidu jak i PSP; nie ma jednak
ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu. Jest
szansa, ¿e wkrótce j¹ otrzyma. Pytanie czy chirurgia dnia jednego ruszy,
bowiem przez ten okres zakupiony na
jej potrzeby sprzêt o wartoœci ponad
1,7 miliona z³otych albo przez rok sta³
niewykorzystany albo zosta³ rozparcelowany po innych oddzia³ach.
Bardziej znacz¹ca dla przysz³oœci
szpitala jest druga inwestycja: budowa nowego pawilonu, czyli budynek
A2. Dwuosobowe sale z ³azienkami,
najnowoczeœniejsze urz¹dzenia medyczne i monitoruj¹ce - to wizja przysz³oœci, która jednak niebezpiecznie siê
oddala. Po ponad roku przygotowañ,
przeprowadzeniu konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej i w
jego wyniku wyborze projektantów, a
nastêpnie inwestora zastêpczego, w
sierpniu ubieg³ego roku poprzedni
dyrektor placówki zawar³ umowê na
kwotê 66 milionów z³otych z wykonawc¹ Grupa 3J na budowê nowego
pawilonu szpitala. Wydawa³oby siê, ¿e
krok milowy zosta³ wykonany, pilnowaæ nale¿y tylko harmonogramu budowy i czekaæ do wrzeœnia 2010 na
oddanie inwestycji. Pojawi³ siê jednak
jeden problem... Szpital Praski w Wie-

loletnim Planie Inwestycyjnym m.st.
Warszawy nie mia³ zabezpieczonych
œrodków na tê inwestycjê, a w³aœciwie
mia³ do kwoty ... 17 milionów z³otych.
Pewnie nigdy siê nie dowiem, dlaczego by³y dyrektor zawar³ tak¹ umowê,
za któr¹ zap³aci³ stanowiskiem. Czy
mia³ jakieœ ustne uzgodnienia, z których póŸniej siê wycofano, czy zawiod³y jakieœ inne mechanizmy nadzoru
w³aœcicielskiego? Dziœ sytuacja jest nastêpuj¹ca. Placówka ma nowego dyrektora, wykonawca Grupa 3J w roku
ubieg³ym wykona³a prace budowlane
na kwotê ponad 3,7 miliona z³otych,
za które nie otrzyma³a wynagrodzenia, prace na budowie trwaj¹ nadal i
widaæ powoli rosn¹ce œciany nowego
pawilonu. Trwa korespondencja pomiêdzy nowym dyrektorem placówki
a urzêdnikami miasta sto³ecznego
Warszawy, którzy najchêtniej chcieliby doprowadziæ do unormowania sytuacji poprzez rozwi¹zanie umowy z
wykonawc¹ i og³oszenie nowego przetargu po zabezpieczeniu odpowiednich
kwot w bud¿ecie miasta. Takiemu rozwi¹zaniu jest przeciwny dyrektor Obermayer. Wi¹za³oby siê to z zatrzymaniem inwestycji, procesem ze strony
wykonawcy, mo¿liwoœci¹ zap³aty milionowych odszkodowañ oraz powiêkszeniem i tak olbrzymiego zad³u¿enia
placówki. Pogl¹d ten zdaje siê podzielaæ za³oga szpitala, a tak¿e rada spo³eczna, która w stanowisku z 11 stycznia m.in. stwierdza: „ Rada Spo³eczna
Szpitala Praskiego uwa¿a za konieczne i niezbêdne dla bezpieczeñstwa
zdrowotnego mieszkañców Dzielnicy
Praga Pó³noc kontynuowanie inwestycji - nowy obiekt szpitalny A2...”. Jaki
bêdzie ci¹g dalszy, co zrobi¹ urzêdnicy m.st. Warszawy – zobaczymy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
SLD-Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI
matura
0609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura 0887-059-327
J.POLSKI nauczycielka
022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI dojazd 022
670-39-78, 0602-748-254
STUDENTKA 2 roku filologii
angielskiej udzieli korepetycji,
podstawówka, gimnazjum,
0500-033-517
T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
AAA malowanie mieszkañ,
szybko 0798-164-344
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin
karcherem
0798-164-344
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich TEKSANA, ul.
Œwiatowida 49 paw. 33, tel.
022 466-77-20
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYKOÑCZENIE, malowanie,
gipsowanie,
panele
0606-464-453
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257

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. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
WYNAJMÊ samodzielnej
fryzjerce lokal ok. 20 m2 (ul.
Targowa), tel. 0502-048-531
DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
ZATRUDNIÊ krawcowe ul.
Skoczylasa 10/12 lok. 82,
tel. 0662-872-118
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Konkursy
na Dni Bia³o³êki
Na drugie obchody Dni Bia³o³êki Rada Programowa
BOK, pod przewodnictwem p.
Barbary Nykowskiej i przy
udziale zaprzyjaŸnionych bia³o³êckich instytucji i stowarzyszeñ (Parafialny Klub Sportowy AGAPE, Zespó³ Szkó³ Nr
106, Biblioteki Dzielnicy Bia³o³êka, Fundacja Ave, Stowarzyszenie M³odzie¿y Mundo
Corde), przygotowa³a szereg
konkursów w zakresie dziedzin artystycznych, sportowych i umys³owych, adresowanych do uczniów bia³o³êckich szkó³. Spragnieni twórczej rywalizacji i dobrej zabawy mog¹ wybieraæ w szeœciu
kategoriach:
- konkurs fotograficzny
„Bia³o³êka dziœ”
- konkurs muzyczny i poetycki (sala widowiskowa
BOK)
- turniej tenisa sto³owego (SP nr 314, ul. Porajów 3)
- turniej szachowy
(Zespó³ Szkó³ Nr 106 ul.
van Gogha 1)
- multimedialny konkurs
szachowy („Nautilus” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y nr 56, ul. Pancera 18, Czytelnia Naukowa
nr 20, ul. van Gogha 1, Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i
M³odzie¿y Nr 42, ul. Antalla 5)
- konkurs historycznokrajoznawczy (sala widowiskowa BOK)
We wszystkich konkursach
obowi¹zuj¹ dwie kategorie:
szko³y podstawowe i ponadpodstawowe. Regulaminy
wszystkich konkursów dostêpne bêd¹ na stronie BOK
od 21 stycznia. Warto pochwaliæ siê swoj¹ wiedz¹ i

umiejêtnoœciami, gdy¿ na
zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Fina³y odbêd¹ siê 8 marca 2008.
Drugi dzieñ obchodów
œwiêta Bia³o³êki uœwietni recital Edyty Gepert, o którym
bêdziemy jeszcze pisaæ w
rubryce „Na boku”.

Mamrowe
„Czerwone nosy”
Kompania Teatralna Mamro zaprasza na now¹ premierê. Zespó³ wzi¹³ na warsztat
sztukê „Czerwone nosy” brytyjskiego dramatopisarza –
Petera Barnesa. W efekcie
kilkumiesiêcznych prób powsta³a prawie trzygodzinna
inscenizacja z udzia³em ponad dwudziestu aktorów.

Jak zapowiada Grzegorz
Reszka, re¿yser spektaklu i
instruktor KT Mamro, przedstawienie to, operuj¹ce doœæ
czêsto bezpretensjonalnym i
komicznym jêzykiem, bêdzie
„teatraln¹ przypowieœci¹ o
cz³owieku i jego poszukiwaniu Stwórcy, a tak¿e metafor¹
¿ycia i œredniowiecznym misterium o wspó³czesnym
œwiecie”.
Gor¹co zapraszamy na
zabawn¹ i wzruszaj¹c¹ jednoczeœnie opowieœæ o komediantach z bractwa Czerwonych nosów w wydaniu
„Mamrowców” (2 i 3.02. 2008
godz. 18.00)
Bezp³atne zaproszenia na
spektakl dostêpne s¹ w sekretariacie BOK-u.

Stowarzyszenie M³odzie¿y Mundo Corde
oraz:

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
zapraszaj¹ na emisjê filmu, G³osy niewinnoœci w re¿yserii Luisa Mandoki – historiê jedenastoletniego ch³opca,
mieszkaj¹cego w ma³ej wiosce, w ogarniêtym wojn¹ domow¹ Salwadorze.
Film by³ meksykañskim kandydatem do Oscara 2005, a
na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie zosta³ uhonorowany nagrod¹ Kryszta³owego NiedŸwiedzia.
Projekcja bêdzie po³¹czona z otwarciem wystawy „Prawdziwi mê¿czyŸni” – fotoreporta¿u z Domu Pomocy Spo³ecznej w Jedlinie dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie
autorstwa Bart³omieja Kuczyñskiego i Tomasza Kutego.

6.02 godz. 20.00
Sala widowiskowa BOK-u. Wstêp wolny
Kolejna projekcja w kwietniu

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei).
Pacjenci s¹ zdumie-

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
23, 24, 27, 29, 30 i 31 stycznia
2, 3 i 4 lutego
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne
dla pocz¹tkuj¹cych
ul. Bia³ostocka 10/18 - poniedzia³ek 18:45-20:45 - od 21 I
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0664 767 646, 022 636 9093, 022 620 6646, www.taichi.pl
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Dêby pod topór?
Szesnastu dorodnym i piêknym dêbom przy ulicy Leœnej
Polanki - Projektowanej grozi pójœcie pod topór. Firma Warsaw Trust Developement planuje budowê wzd³u¿ ulicy czterokondygnacyjnego budynku, d³ugiego na 120 metrów, z
podziemnym gara¿em na blisko 50 aut. Rada osiedla Anecin Pó³nocny walczy o zachowanie dêbów. Jest jeszcze na
to czas, bowiem proces inwestycyjny jest na etapie przygotowania do wydania decyzji o pozwoleniu na budowê.
Na naszych ³amach ukaza³ (g³êboki na 6,5 m) znajdzie
siê ju¿ protest mieszkañców siê w odleg³oœci metra od pni
w tej sprawie, adresowany do i korzeni dêbów i mo¿e spoBiura Architektury i Planowa- wodowaæ odwodnienie terenia Przestrzennego Urzêdu nu, a tym samym ich uniceMiasta, ale wsparcia dla za- stwienie.
chowania miejskiej zieleni niMieszkañcy wystosowali
gdy za wiele. Mieszkañcy liczne pisma m.in. do Jacka
Anecina ciesz¹ siê, ¿e maj¹ Kaznowskiego, burmistrza
w sprawie dêbów ustne Bia³o³êki, do Wydzia³u Œrodowsparcie burmistrza Jacka wiska i Rolnictwa MazowiecKaznowskiego, który odniós³ kiego Urzêdu Wojewódzkiesiê do ich postulatów ze zro- go, do komisji inwestycyjnej
zumieniem i pisemne, mery- rady dzielnicy Bia³o³êka. Wytoryczne wsparcie wydzia³u dzia³ ochrony œrodowiska
ochrony œrodowiska dzielnicy wspar³ postulaty mieszkañBia³o³êka.
ców w piœmie skierowanym
Rada osiedla Anecin Pó³noc- do Biura Architektury i Planony zarzuca projektowi budyn- wania Przestrzennego Urzêku, a tym samym dewelopero- du Miasta stwierdzaj¹c, ¿e
wi ³amanie przepisów prawa dêby maj¹ du¿¹ wartoœæ
budowlanego. Niezgodnoœæ z przyrodnicz¹ – najmniejszy
miejscowym planem zago- obwód pnia to 90 cm, najspodarowania przestrzenne- wiêkszy 240. – Naszym zdago to pierwszy zarzut. W po- niem realizacja inwestycji, w
bli¿u znajduj¹ siê wy³¹cznie takim zakresie jak jest obecdomy jednorodzinne. Wyso- nie planowana, jest niedokoœæ budynku – 12 metrów – puszczalna poniewa¿ doprojest w sposób oczywisty nie- wadzi do zniszczenia naturalzgodna z zapisami planu nego pokroju drzew, spowomiejscowego. Spowodowa- duje ich oszpecenie, a przede
nie parali¿u komunikacyjne- wszystkim mo¿e doprowago to drugi zarzut. Planowa- dziæ do obumarcia cennych
na inwestycja jest zlokalizo- dêbów – czytamy w piœmie.
wana w œlepej drodze dojazMieszkañcy oczekuj¹, ¿e
dowej do ulicy Ksi¹¿kowej, zostan¹ wykonane: ekspertyinwestor nie wydzieli³ dzia³ki za dendrologiczna skupiska
na poszerzenie owej drogi. wartoœciowych drzew i plan
Œciany planowanego budyn- ich zabezpieczenia. Przede
ku zbli¿aj¹ siê do szpaleru wszystkim jednak licz¹ na to,
dêbów na odleg³oœæ trzech ¿e uda siê odst¹piæ od plametrów. Korony niektórych nów budowy bloku przy Ledêbów wchodz¹ w g³¹b dzia- œnej Polanki. Miejsce jest ide³ki na osiem metrów, wobec alne pod zabudowê jednoroczego czêœæ z nich musia³a- dzinn¹. Cicho, zielono i spoby ulec likwidacji, czego za- kojnie. Takie miejsca w Warkazuje plan miejscowy. Wy- szawie nale¿y chroniæ.
kop pod gara¿ podziemny
El¿bieta Gutowska

Parking pod
oknami - riposta
Po naszym tekœcie „Parking pod oknami” zawrza³o. Do
redakcji zadzwonili zwolennicy wybudowania parkingu
przy budynku Bazyliañska 8/Majowa 5.
- Móg³bym zebraæ mnóstwo nasadzenie krzewów, okratopodpisów pod wnioskiem o wanie pasa¿y, w których zbiepowstanie tej inwestycji, jed- rali siê po nocach amatorzy
nak uwa¿am, ¿e szkoda na to mocnych trunków. Lada dzieñ
czasu. Wolê zaj¹æ siê konkre- zostanie wzmocnione oœwietami. Wielu mieszkañców Ba- tlenie newralgicznych punkzyliañskiej 8 jest za wybudo- tów otoczenia budynku. Zawaniem parkingu, zdaj¹ sobie rz¹dzaj¹cy zapewnia, ¿e zosprawê, ¿e by³oby to sensow- stan¹ zachowane przepisowe
ne zagospodarowanie terenu, odstêpy miêdzy parkingiem a
który wykorzystywany jest je- budynkiem, zaœ droga dojazdynie do chuligañskich wybry- du nie utrudni pieszej komuków. Sam mieszkam tu od lat nikacji. – Jesteœmy za wybu70. i obserwujê co siê tu dzie- dowaniem parkingu, nareszje – nocne picie alkoholu, cie bêdzie tu spokój. Sami nie
krzyki, dzikie parkowanie sa- mamy samochodów, ale uwamochodów. To nieprawda, ¿e ¿amy, ¿e porz¹dny parking
bawi¹ siê tu dzieci – mówi Da- bêdzie lepszy ni¿ to co jest
riusz Korzeniewski, zarz¹dza- teraz. Trzeba tu mieszkaæ,
j¹cy wspólnot¹ mieszkaniow¹ ¿eby wiedzieæ jak¹ gehennê
Bazyliañska 8. Zarz¹dzaj¹cy prze¿ywamy po nocach,
wspólnot¹ chwali otwartoœæ szczególnie latem. Pijañstwo,
na wspó³pracê dyrekcji admi- krzyki, wrzaski i przekleñstwa,
nistracji Toruñska ZNK. Wie- wzywanie policji i stra¿y miejle da³o siê wspólnie zdzia³aæ skiej – mówi¹ mieszkañcy
– dba³oœæ o zieleñ miejsk¹, Bazyliañskiej 8.
(egu)

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

gabinet 26

NFZ

4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
T
A
R

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

618-88-84
www.fonem.waw.pl

KUPON
R A B AT O W Y

BARC - sprawa inwestycji w Winnicy - c.d.
Od wielu tygodni zajmujemy siê spraw¹ firmy BARC
i planowanej przez ni¹ inwestycji w rejonie ulicy Leœnej
Polanki, obok osiedla Winnica. Przypominamy pokrótce tok wydarzeñ.
Na terenach miêdzy ul. Mo- Biurze Architektury i Planowadliñsk¹ a ul. Leœnej Polanki w nia Przestrzennego. Mimo to,
Bia³o³êce, warszawska firma inwestor w dwa dni po wydaBARC zaplanowa³a zbudo- niu pozytywnych decyzji dowaæ ogromne osiedle z bardzo tycz¹cych etapów 2, 4, 6 i 8
wysokimi, dziewiêcio-, osiem- zaskar¿y³ Urz¹d o opieszanastopiêtrowymi, a nawet, w ³oœæ i brak decyzji dotycz¹nastêpnych etapach ponad cych etapów 1, 3, 5 i 7. By³o
trzydziestopiêtrowymi budyn- to ewidentne dzia³anie wbrew
kami. Pozwala mu na to wa- osi¹gniêtemu porozumieniu!
dliwy Miejscowy Plan ZagoW martwym punkcie utknêspodarowania Przestrzenne- ³a te¿ sprawa ochrony przed
go z 2002 r., który nie wspo- dewastacj¹ ulicy Leœnej Pomina o ograniczeniach mak- lanki. Zwi¹zane z ni¹ problesymalnej wysokoœci budyn- my by³y tematem spotkania,
ków, mówi tylko ogólnikowo o które odby³o siê 5.12.2007 r.
„zharmonizowaniu” zabudowy w Ratuszu Bia³o³êki. Wziêli w
z otoczeniem. Przeciwko tym nim udzia³ przedstawiciele
zamiarom wyst¹pili mieszkañ- firm BARC i Dom-Developcy s¹siaduj¹cego z terenem ment, mieszkañców osiedla
inwestora osiedla Winnica, Winnica, In¿ynier Ruchu oraz
którego budynki maj¹ najwy- przedstawiciele MPWiK oraz
¿ej trzy i pó³ piêtra.
Zarz¹du Dróg Miejskich.
4.10.2007 Wspó³w³aœciciele Przeprowadzenie kanalizacji
Nieruchomoœci Wspólnej (tak planowanych inwestycji z ponazwali siê mieszkañcy Winni- miniêciem ulicy Leœnej Polancy) wyst¹pili z petycj¹ do Han- ki okaza³o siê jednak probleny Gronkiewicz-Waltz o niedo- mem nie do rozwi¹zania z
puszczenie do zabudowy zielo- powodu niemo¿noœci odpronych terenów Bia³o³êki pod dyk- wadzenia wód deszczowych.
tando firm nastawionych na
Tyle tytu³em przypomniemaksymalny zysk. Mieszkañcy nia. Obecnie chcemy przedprotestowali te¿ przeciw plano- stawiæ aktualne wiadomoœci w
wanej przez BARC kanalizacji, sprawie inwestycji BARC na
przeprowadzonej ulic¹ Leœnej terenie Winnicy Po³udniowej.
Polanki, która de facto jest leœn¹ 21.12.2007 r. Prezydent Miadrog¹ obroœniêt¹ starymi dêba- sta St. Warszawy odmówi³ zami – pomnikami przyrody. Prze- twierdzenia projektu i wydania
prowadzenie tamtêdy kanaliza- pozwolenia na budowê 1. etacji równa³oby siê ze zniszcze- pu inwestycji w rejonie ul. Leniem tych drzew i degradacj¹ œnej Polanki (Decyzja Nr
œrodowiska naturalnego. Ich 1031/2007). W uzasadnieniu
protesty nie spotka³y siê jednak swojej decyzji Urz¹d przypoze zrozumieniem Wojewódzkie- mnia³ inwestorowi, ¿e podgo Konserwatora Przyrody, któ- czas spotkania w dniu 30 paŸry w piœmie z 2.08.2007 r. stwier- dziernika 2007 zobowi¹za³ siê
dzi³, ¿e inwestycja nie bêdzie zmieniæ treœæ wniosków o pomia³a wp³ywu na rosn¹ce przy zwolenie na budowê w zakresie wysokoœci zabudowy od
ul. Leœnej Polanki drzewa.
30.10. 2007 r. odby³o siê w strony osiedla Winnica, a tasiedzibie Urzêdu m.st. War- kiej zmiany nie dokona³.
Poza tym Urz¹d stwierdzi³,
szawy spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele ¿e nie mo¿e wydaæ pozytywfirmy BARC, osiedla Winnica nego rozstrzygniêcia dla
i Urzêdu Miasta. W jego wy- ¿¹dania inwestora w sytuacji,
niku dosz³o do czêœciowego w której dla czêœci zakresu
kompromisu, jak to nazwa³ wniosku (dla etapów 2, 4, 6 i
rzecznik prasowy Urzêdu 8) zosta³a wydana decyzja o
Miasta, Tomasz Andryszczyk, pozwolenie na budowê, gdy¿
i podpisania uzgodnieñ, w by³aby to decyzja w tej samej
myœl których inwestor zgodzi³ sprawie, co skutkowa³oby jej
siê na obni¿enie zabudowy do uniewa¿nieniem.
4 kondygnacji w czêœci inwe28 grudnia 2007 r. Biuro Arstycji przylegaj¹cej do osiedla chitektury i Planowania PrzeWinnica. Nie zrezygnowa³ strzennego odpowiedzia³o na
jednak z budynku maj¹cego skargê, któr¹ firma BARC
18 kondygnacji, a w dalszej z³o¿y³a 7.12.2007 r. na opieczêœci inwestycji z dwóch bu- sza³oœæ Urzêdu do Wojedynków 36-piêtrowych. Osi¹- wódzkiego S¹du Administragniête porozumienie spowo- cyjnego. Biuro poinformowadowa³o wydanie przez Urz¹d ³o inwestora, ¿e postêpowapozwoleñ na budowê etapów nie w tej sprawie zosta³o za2, 4, 6 i 8 inwestycji. Nato- koñczone decyzj¹ z dnia 21
miast jeœli chodzi o etapy 1, grudnia 2007, o odmowie za3, 5 i 7, po zmianie uzgodnieñ twierdzenia projektu budowUrz¹d wezwa³ inwestora do lanego i udzielenia pozwoleuzupe³nienia dokumentacji i nia na budowê. Wydaje siê,
z³o¿enia nowych wniosków W ¿e dobrym komentarzem w tej

sytuacji by³oby powiedzenie
„trafi³a kosa na kamieñ”.
Natomiast naprawdê pozytywnie drgnê³o coœ od strony
ochrony œrodowiska w sprawie
kanalizacji w rejonie ulicy Leœnej Polanki. 31 paŸdziernika
2007 r. firma BARC z³o¿y³a
wniosek do Urzêdu Miasta o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb realizacji przewodu kanalizacji ogólnosp³awnej w ulicy Leœnej Polanki. 31 grudnia
2007 r. z upowa¿nienia Prezydenta odpowiedzia³a na ten
wniosek Geolog Powiatowy,
Dorota Jedynak, domagaj¹c
siê od inwestora uzasadnienia
i wyjaœnienia przyjêtego sposobu wykopów budowlanych.
Dorota Jedynak t³umaczy, ¿e
przyjête przez BARC rozwi¹zanie spowoduje znaczne obni¿enie zwierciad³a wody podziemnej, a to z kolei spowoduje, ¿e w zasiêgu znacznego
odwodnienia znajdzie siê 9 pomników przyrody. Geolog Powiatowy przypomnia³a, ¿e,
zgodnie z prawem wodnym,
korzystanie z wód nie mo¿e
pogarszaæ stanu wód i ekosystemów od nich zale¿nych, a
tak¿e nie powinno powodowaæ
marnotrawstwa wody.
2 stycznia 2007 r. Urz¹d
Miasta wys³a³ do Prezesa Zarz¹du spó³ki BARC, Macieja
Bratkowskiego zawiadomienie, ¿e bez z³o¿enia przez
spó³kê wymaganych wy¿ej
wyjaœnieñ nie jest mo¿liwe
udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie
wykopów budowlanych dla
potrzeb realizacji kanalizacji w
rejonie ul. Leœnej Polanki.
Zwyk³emu cz³owiekowi ciê¿ko jest zrozumieæ jêzyk praw-

niczy i zorientowaæ siê w urzêdniczych zawi³oœciach. Szczególnie zagmatwane jest nak³adanie siê pozwoleñ na budowê,
czego skutkiem mo¿e byæ uniewa¿nienie udzielonego wczeœniej pozwolenia. W tej prawniczej walce z urzêdnikami dziwi postêpowanie inwestora.
Skoro na spotkaniu 30 paŸdziernika ubieg³ego roku zgodzi³ siê na obni¿enie kondygnacji i zobowi¹za³ siê do zmiany
wniosku o pozwolenie na budowê, to dlaczego tego do tej
pory nie zrobi³, tylko skar¿y³ siê
na opiesza³oœæ urzêdników?
Czy¿by nie mia³ zamiaru wywi¹zaæ siê z przyjêtych na spotkaniu postanowieñ?
Jedno, co w tej sprawie nareszcie mo¿na uznaæ za sukces to proekologiczne stanowisko Biura Ochrony Œrodowiska. Wreszcie Biuro zainteresowa³o siê problemem ulicy
Leœnej Polanki i przyleg³ych do
niej obszarów leœnych, zagro¿onych inwestycj¹ firmy
BARC. W 2006 r. wydano decyzjê ustalaj¹c¹ œrodowiskowe
uwarunkowania na budowê
kanalizacji ogólnosp³awnej w
ul. Leœnej Polanki, nie opracowuj¹c nawet raportu oddzia³ywania takiej inwestycji na œrodowisko! Jeszcze w sierpniu
2007 r. Wojewódzki Konserwator Przyrody twierdzi³, ¿e planowana inwestycja zlokalizowana jest poza stref¹ wp³ywu
na drzewa-pomniki przyrody!
Tym bardziej cieszy obecne stanowisko Biura Ochrony
Przyrody i pozwala mieæ nadziejê, ¿e z pomoc¹ Urzêdu
Miasta uda siê zachowaæ wyj¹tkowe walory rejonu ulicy
Leœnej Polanki, jako jednej z
nielicznych ju¿ zielonych enklaw tej czêœci Bia³o³êki. K.
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