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WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

♦STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
♦PROTETYKA ♦
♦CHIRURGIA
♦ORTODONCJA
♦GINEKOLOGIA I PO£O¯NICTWO
♦ NEUROLOGIA ♦
♦EEG ♦ANALIZY
Z okazji 18 rocznicy
powstania lecznicy - PROMOCJE!
ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
www.demeter.com.pl

Kobieta,
która by³a
O (nie)zale¿nej
Zbadaj prasie lokalnej
Monografia Bazyliki w raju
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

ZABAWA
KARNAWA£OWA
(24 lutego)
ORKIESTRA, TANIO!

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

022 679-36-30, 0603-956-654

Niejednokrotnie przedstawialiœmy czytelnikom Nowej Gazety Praskiej ksi¹¿kowe nowoœci, których tematyka dotyczy³a
Pragi. Czêsto s¹ to pozycje nieznane szerszemu ogó³owi
czytelników, pozycje, których w wielu ksiêgarniach nie odnajdziemy, czy to ze wzglêdu na szczup³oœæ œrodków wydawcy, czy te¿ (a nawet przede wszystkim) nik³e zainteresowanie ksiêgarskich dystrybutorów. Tym sposobem, jako niezauwa¿one, mog¹ pozostaæ niezwykle cenne pozycje.
Tak te¿ jest z ksi¹¿k¹ „Ba- ¿e ta edytorsko piêknie wydazylika Serca Jezusowego. Têt- na, dok³adna monografia dzieni¹ce ¿yciem serce Warszaw- jów i dnia wspó³czesnego
skiej Pragi” autorstwa salezja- œwi¹tyni znajduj¹cej siê u krañnina ks. Bronis³awa Kanta. ca ulicy Kawêczyñskiej na praWarto j¹ zaprezentowaæ szer- skim Micha³owie, nale¿y do
szemu ogó³owi pra¿an i mi³o- najcenniejszych pozycji poœników dzielnicy, gdy¿ bez œwiêconych Pradze. Ten trzyprzesady mo¿na powiedzieæ,
dokoñczenie na str. 8

Podczas obchodów Dnia
Weterana na Targówku w
2008 roku Danuta Kominiak
zosta³a uhonorowana za
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na
rzecz kombatantów. Wczeœniej otrzyma³a m.in. odznaczenie Zwi¹zku Sybiraków i
Pierœcieñ Golgoty Wschodu
oraz najcenniejsz¹ dla niej –
Odznakê Armii Krajowej, z
r¹k Zygmunta Polatyñskiego, prezesa Oddzia³u Lwowskiego AK.
Danuta Kominiak urodzi³a siê
w 1925 roku we Lwowie. Od
1989 roku jest prezesem Ko³a
Terenowego Zwi¹zku Sybiraków
Warszawa Praga Pó³noc. „Stworzenie Ko³a powierzy³a mi Barbara Grabowska – wspomina
pani Danuta. – Na pierwszym
zebraniu by³o 15 osób. Pomieszczenia u¿yczy³ nam Dom Towarowy „Rarytas”. Potem spotykaliœmy siê w œwietlicy Szko³y Poddokoñczenie na str. 5

s³uch

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabinet nr 139, tel. 022 326 56 20).
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!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Wyniki raportu w sprawie wydawania gazetek lokalnych
przez w³adze dzielnic m.st. Warszawy.
Politycy kochaj¹ media, mowo News, który ukazuje siê
zw³aszcza te, które przedstawiaj¹ w nak³adzie 50 tys. sztuk – wiêich w jak najlepszym œwietle. Roz- cej ni¿ skrzynek pocztowych w
maitym próbom nacisku podda- ca³ej dzielnicy. Na drugim miejwana jest równie¿ prasa lokalna. scu wœród rekordzistów znalaz³
£atwiej wymusiæ w ten czy inny siê Kurier Wolski z nak³adem
sposób przychylnoœæ lokalnej ga- 12 tys. sztuk i kosztami w kwozety, ni¿ staraæ siê dobrze spra- cie bliskiej 300 tys. z³otych. Na
wowaæ swój urz¹d i reagowaæ na Czas Bia³o³êki oraz Magazyn
krytykê lepsz¹ prac¹. A ju¿ naj³a- mieszkañców Targówka, Bródtwiej za spo³eczne pieni¹dze wy- na i Zacisza dzielnice te wydawaæ promuj¹c¹ w³asne dzia³a- dadz¹ ponad 100 tys. z³ ka¿nia gazetê.
da, przy nak³adach 10 i 5 tys.
Stowarzyszenie „Obywatele egzemplarzy. W³asnych gazedla Warszawy” przedstawi³o wy- tek nie wydaje tylko 5 z 18 warniki swego raportu w sprawie wy- szawskich dzielnic. Z prasy lodawania gazetek lokalnych przez kalnej (wk³adki do gazet lokalw³adze dzielnic m.st. Warszawy. nych) korzystaj¹ w³adze na obu
Zebrano dane ze wszystkich Pragach - Pó³noc i Po³udnie, w
dzielnic, choæ nie zawsze udo- Weso³ej i na Mokotowie.
stêpniane informacje by³y pe³ne.
W sumie w 2009 roku wydatW promocji w³asnego urzê- ki na prasê wydawan¹ przez
du przoduje Bemowo. W 2009 urzêdy dzielnic poch³on¹ blisko
roku dzielnica ta przeznaczy a¿ 1,9 mln z³ i bêd¹ wy¿sze ni¿ w
470 tys. z³ na miesiêcznik Bedokoñczenie na str. 2

2 nowa gazeta praska
Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
1 lutego (niedziela) godz. 17.00 - „Pokolenia” - pastele, malarstwo olejne i
akrylowe – wernisa¿ wystawy Anny Leliwy.
1 lutego (niedziela) godz. 17.00 - „Us³ysz mnie” koncert Antoniny Krzysztoñ. Wystêpuj¹: Marcin Majerczyk - gitara, Pawe³ Mazurczak - kontrabas elektryczny, Miko³aj Miki Wielecki – instrumenty perkusyjne.
3 lutego (wtorek) godz. 17.30 - „Nomen omen, historia nazwisk polskich” Manula Kalicka - pisarka i „21 gramów” solowy koncert autorski Marcina Stycznia
w ramach cyklu „Spotkania z literatura i muzyk¹”.
4 lutego (œroda) godz. 11.00-14.00 - „Muzykalne serce oddam” - bal integracyjny dla osób niepe³nosprawnych. Organizatorzy: Stowarzyszenie Dzia³aj¹ce
Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Help i Warsztat Terapii Zajêciowej przy Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjació³ i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Pomost” oraz Dom Kultury „Zacisze”.
4 lutego (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów. (Wstêp 8 z³,
dla s³uchaczy UTW – 6 z³).
7 - 8 lutego (sobota - niedziela) godz. 10.00-18.00 - VIII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora w trzech kategoriach: chór, kabaret, zespó³.
11 lutego (œroda) - godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków; godz. 18.00
- Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Do 11 lutego - Wystawa fotograficzna Bart³omieja Zaranka „WARSZAWIACY” przedstawiaj¹ca portrety Wietnamczyków mieszkaj¹cych w Warszawie. Pokonkursowa
wystawa fotograficzna „ORIENTUJ SIÊ” przedstawiaj¹ca prace m³odych fotografików zainspirowanych ¿yciem mniejszoœci wietnamskiej mieszkaj¹cej w Polsce.
2 lutego (pn.), godz. 18.30 - Wystêp Teatru Baza 50 DK Praga pt. „Wizja”
Kinga Madej i Sylwia Prandol.
3 lutego (wt.), godz. 18.00 - „Praskie wieczory filmowe” - „Wielcy naszej
sceny” JÓZEFINA PELLEGRINI & RENÉ GLANEAU; prowadzenie - Janusz Horodniczy
5 lutego (czw.), godz. 18.00 - „Wieczory muzyki klasycznej” - „Od Verdiego do
Lehara” Agnieszka Hauzer – sopran, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, przy fortepianie – Beata Szebesczyk. Wieczór przepiêknych arii, duetów operowych i operetkowych
9 lutego (pn.), godz. 17.30 - Zabawa karnawa³owa dla krasnoludków
10 lutego (wt.), godz. 18.00 - „Wieczór z operetk¹” - „¯ycie jak z bajki” niezapomniany Kiepura i czarowna Eggerth. Joanna Bia³ek – sopran, Witold Matulka – tenor, przy fortepianie – Andrzej Seroczyñski, s³owo – Jerzy WoŸniak. Wieczór przepiêknych arii, duetów operowych i operetkowych.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r
Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent M.St. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawa Spó³ka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony 12.12.2008 r., poprawiony 12.01.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u œciekowego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹ca:
D=0,2 m Lca 300 m w ul. Piskl¹t (dz. ew. nr 80, 37/14 i
czêœæ dz. ew. nr 37/20 z obrêbu 4-17-10) i D=0,20 m Lca
145 m w ul. Kazuñskiej (cz. dz. ew. 37/20, dz. ew. nr 83 i
65/2, 65/3 z obrêbu 4-17-10)-, I etap kanalizacja Bia³o³êka Dworska, w Warszawie na terenie Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
* w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych
na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI

ZAWIADOMIENIE

chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Oœrodek STTC - Miedziana 11 - 7 nowych grup
Miêdzyborska 70 - poniedzia³ek 18:00-20:00 - od 2 II
Bora Komorowskiego 31 - czwartek 18:15-20:15 - od 12 II
Leszczynowa 5 - czwartek 19:00-21:00 - od 5 II
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

O (nie)zale¿nej
prasie lokalnej
dokoñczenie ze str. 1

roku ubieg³ym. Pe³ne oszacowanie kosztów warszawskich gazetek samorz¹dowych nie jest
mo¿liwe, poniewa¿ w bud¿etach
kwoty na nie czêsto nie s¹
uszczegó³awiane, a zapisy zawieraj¹ tak¿e pieni¹dze na inne
wydawnictwa reklamowe - broszury, ulotki, reklamê w dziennikach itp. Oka¿e siê, ¿e to jeszcze nie wszystko, kiedy dodamy
koszty pracy i materia³ów zu¿ywanych na przygotowanie tych
pisemek przez pracowników biur
promocji w urzêdach dzielnic.
Wed³ug opinii Micha³a Kuleszy,
zamówionej przez Izbê Wydawców Prasy, wydawanie gazet nie
le¿y w sferze podstawowych
zadañ samorz¹dów i stanowi
niezdrow¹ konkurencjê dla lokalnych prywatnych mediów.
Jest dopuszczalne tylko w przypadku braku takich mediów i
trudnoœci w dotarciu do mieszkañców. W Warszawie przy
ogromnej poda¿y prasy, tak¿e
lokalnej, nie ma to ¿adnego uzasadnienia. Urzêdy dysponuj¹
ponadto narzêdziem bardzo
skutecznym – internetem, lecz
wizyta na stronach kilku przypadkowo wybranych urzêdów

dzielnic ka¿e s¹dziæ, ¿e jest to
nadal niedoceniana forma komunikacji z mieszkañcami.
Gromkie g³osy krytyki, jakie
siê odezwa³y ze strony niektórych urzêdów dzielnic po opublikowaniu powy¿szych danych,
ka¿¹ s¹dziæ, ¿e tak oszczêdnoœci w miejskich urzêdach, jak zapewnienia o przychylnoœci dla
tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym prawdziwie
wolnej prasy, pozostan¹ nadal
czcz¹ obietnic¹. I tak do nastêpnych wyborów.
Ju¿ w 2004 roku przedstawiciele prasy lokalnej dyskutowali o swoich problemach w
Senacie. W oœwiadczeniu przyjêtym wówczas przez uczestników konferencji czytamy:
„Zdaniem uczestników Konferencji nie nale¿y ³¹czyæ funkcji
biuletynu informacyjnego - organu administracji z funkcj¹
niezale¿nej prasy, której wszak
jednym z g³ównych zadañ jest
sprawowanie spo³ecznej kontroli nad dzia³aniami w³adz.
Uzurpowanie sobie przez biuletyny samorz¹dowe roli gazet
wi¹¿e siê niejednokrotnie z
utrudnianiem dostêpu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej, co jest podwa¿aniem
fundamentalnej zasady wolnoœci s³owa i prawa obywateli do
Kr.
dostêpu do informacji”.

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

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e zosta³a wydana decyzja Nr 2/CP/2009 z
dnia 08.01.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego w ul. Sielskiej na dzia³kach ew. nr: 36/19,
36/2, 36/1, 19/5, 16 w obrêbie 4-16-06, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE o œrednicy 40 mm i d³ugoœci =~161m i przy³¹czy gazowych
z PE o œrednicy 25 mm i d³ugoœci =~8m na dzia³kach
nr ew. 38, 36, 13/2 w obrebie 4-07-14 przy ul. Ojca
Aniceta w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na
wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿ony w
dniu 23.12.2008 r.
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców na parterze z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej
197 w poniedzia³ki od godz. 8:00 do 18:00 i wtorki-pi¹tki
od godz. 8:00 do 16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Wszelkie informacje mog¹ Pañstwo uzyskaæ równie¿ pod
numerem tel. 022 51-03-225 w poniedzia³ki i czwartki (dni
przyjêæ Interesantów) od 8:00 do 16:00.
Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 145/CP/2008 z dnia 29.12.2008 r. ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na terenie
dzia³ki nr ew. 4/2, 2/2 w obrêbie 4-03-06 w ul. Milenijnej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na
wniosek Mazowieckiego Operatora Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z³o¿onego w dniu 14.07.2008 r.
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00-do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00- do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Spokojny pocz¹tek
Pierwsza tegoroczna sesja, 15 stycznia,
by³a krótka, bez interpelacji i wniosków,
g³osowanie 4 uchwa³ – bez sensacji.
W sprawozdaniu z dzia³alnoœci zarz¹du dzielnicy miêdzy sesjami dominowa³
sport: otwarcie boisk sportowych przy ul.
Mieszka I i przy ul. Olgierda, Miko³ajkowe Zawody P³ywackie, IX Ogólnopolski Turniej Pi³ki No¿nej, wmurowanie
kamienia wêgielnego pod budowê sali
gimnastycznej przy ul. Bartniczej; ponadto: „Miko³ajki 2008”, konkurs fotograficzny „Szlak wodny im. króla Stefana Batorego”, uwagi do Raportu o od-

STOMATOLOGIA
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

dzia³ywaniu na œrodowisko I etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa ZUSOK”. Odpowiadaj¹c na pytanie Jêdrzeja Kunowskiego o konkursy na p.o. naczelników wydzia³ów burmistrz Grzegorz
Zawistowski powo³a³ siê na uchwa³ê Rady
Warszawy z 18 grudnia 2008 i zarz¹dzenie prezydenta Warszawy z 31 grudnia; wyjaœni³, ¿e konkursy bêd¹ tam,
gdzie s¹ niezbêdne – od 1 stycznia br.
jest mo¿liwoœæ naturalnego awansowania osób, które tam pracuj¹.
Pierwszy rozpatrywany projekt uchwa³y dotyczy³ zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Wyjaœnieñ i odpowiedzi na pytania Macieja Danko i Jana Mamaja udzieli³ zastêpca burmistrza S³awomir Antonik. Komisje: mieszkaniowa oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaopiniowa³y
projekt pozytywnie. Uchwa³ê popar³o 20
radnych, 2 wstrzyma³o siê pod g³osu.
Uchwa³a precyzuje zasady wynajmowania lokali osobom bezdomnym lub pozostaj¹cym w trudnych warunkach
mieszkaniowych – osi¹gaj¹cych dochód,
który nie przekracza minimum dochodowego; okreœla zasady pierwszeñstwa

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

najmu, zamiany lokali, wynajmu lokali
socjalnych i lokali oœwiatowych, a tak¿e
pracowni do prowadzenia dzia³alnoœci w
dziedzinie kultury i sztuki; ponadto –
tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali.
Po informacji wiceburmistrza S³awomira Antonika i pozytywnych opiniach
komisji – rada jednomyœlnie (21 g³osów)
podjê³a uchwa³ê o wyznaczeniu stref do
ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych: strefa miejska – obszar dzielnicy, po³o¿ony na pó³nocny
zachód od linii kolejowej prowadz¹cej od
dworca Warszawa Wileñska do Wo³omina; strefa peryferyjna – obszar dzielnicy po³o¿ony na po³udniowy wschód od
tej linii. Dla strefy miejskiej stawka czynszu równa jest stawce bazowej, dla strefy peryferyjnej – jest o 10% ni¿sza od
bazowej.
Wiceburmistrz Antonik uzasadnia³ tak¿e potrzebê podjêcia uchwa³y, pozytywnie opiniuj¹cej uchwa³ê Rady Warszawy
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz
terminów p³atnoœci i wysokoœci stawek
op³aty targowej: w Warszawie potrzebny
jest jeden spójny system, uniemo¿liwiaj¹cy dowoln¹ interpretacjê przepisów. Inkasentem op³aty targowej bêdzie od 1 wrzeœnia Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami w dzielnicy Targówek. Usankcjonowano stan faktyczny. Z op³aty targowej
zwolniono sprzeda¿ na imprezach o charakterze charytatywnym lub promuj¹cych
kulturê oraz na festynach.

Uchwa³ê, która wejdzie w ¿ycie w II
kwartale br., popar³o 14 radnych, 4 by³o
przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Ostatnia uchwa³a XXXIII sesji dotyczy³a zmian w sk³adach komisji rady. Do
komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej powo³ano Anetê Lisieck¹. Z
udzia³u w komisji ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej zrezygnowa³y: Anna Kuczyñska i Alicja Sadowska. Odwo³anie
dwóch osób powoduje zmniejszenie sk³adu komisji, skutkuj¹ce jej rozwi¹zaniem.
Za uchwa³¹ glosowa³o 18 radnych, 3
wstrzyma³y siê od g³osu.
Przed zamkniêciem obrad przewodnicz¹cy rady Zbigniew Poczesny zaapelowa³
do radnych o dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce powo³anie komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, która od 2 lat nie funkcjonuje z powodu braku chêtnych.
K.

ROLLMASA¯
PLATFORMA
WIBRACYJNA
i

• skuteczne odchudzanie
• ujêdrnianie skóry
• redukcja celulitu
• relaks
• poprawa samopoczucia
ul. Kondratowicza 37
(vis a’ vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 0601-270-509

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
Zapraszamy na:
- domowe pierogi i inne wyroby garma¿eryjne
- wiejskie, tradycyjne wêdliny
Czynne:
pn.-pt. 10-19,
- produkty ekologiczne
sob. 10-14
- inne
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to 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)

Realizujemy zamówienia œwi¹teczne i indywidualne

Sklep: ul. £odygowa 20, Warszawa
tel. 022 498-48-04

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent M. St. Warszawy

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

OPTOKAN NAJLEPSZY
O optycznym zak³adzie us³ugowym OPTOKAN us³ysza³am po raz pierwszy
siedem lat temu. Wtedy by³o g³oœno o wyró¿nieniach przyznanych przez w³adze Warszawy dla najlepszychzak³adów us³ugowych - w postacistatuetek sto³ecznych „Oskarów”. Potem w prasie odby³a siê dyskusja o promowaniu polskiej przedsiêbiorczoœci. Przewija³a siê w niej czêsto nazwa warszawskiego
OPTOKANU jako przyk³adu dzia³alnoœci krajowej firmy us³ugowej, która z powodzeniem daje sobie radê na rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne z ej bran¿y. I wreszcie, kiedy poczu³em, ¿e z moim wzrokiem – powodu
zbyt d³ugiej pracy przy komputerze – jest coraz gorzej oraz gdy zauwa¿y³em, ¿e moja 10-letnia córka zbyt nisko pochyla siê nad zeszytami, zdecydowa³em siê na rodzinn¹ wizytê w OPTOKANIE. Trochê zaniedbana klatka schodowa na piêtro, gdzie mieœci siê Zak³ad w pawilonie przy skrzy¿owaniu ulic
Kondratowicza i ³abiszyñskiej, sprawi³a raczej niemi³e wra¿enie – w porównaniu z okaza³ymi przedsionkami salonów firm zagranicznych. Ale kiedy przekroczyliœmy z córk¹ próg OPTOKANU, ró¿nicy ju¿ nie by³o. Tak samo elegancko, a tak¿e bardzo przytulnie i swojsko. O dziwo – mimo przedpo³udniowej
pory – sporo klientów. Jednak stosunkowo krótki czas oczekiwania nie d³u¿y³
siê nam, bo mo¿na by³a w licznych gablotach przyjrzeæ siê ogromnej iloœci
oprawek okularowych (potem dowiedzieliœmy siê, ¿e jest ich tutaj kilka tysiêcy). Panie obs³uguj¹ce klientów wykonywa³y swoj¹ pracê szybko i zarazem
spokojnie. Widaæ by³o wyraŸnie, ze cechuje je doœwiadczenie i profesjonalizm.
Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ zostaliœmy skierowani do okulistycznego
gabinetu lekarskiego. Starsza pani doktor wnikliwie zbada³a nasze oczy, ustali³a
u córki wadê wzroku, która na szczêœcie okaza³a siê niegroŸna i której –
dziêki wczeœniejszemu rozpoznaniu – mo¿na jeszcze zapobiec. U mnie stwierdzi³a typow¹ nadwzrocznoœæ i wra¿liwoœæ oczu na promieniowanie jonizuj¹ce
z monitora komputerowego. Sprawdzi³a te¿ dno oka, dziêki czemu mog³a
zbadaæ, czy mam nadciœnienie, stany cukrzycowe, jaskrê, zaæmê lub wylewy
wewn¹trzga³kowe. Jak – sama stwierdzi³a – nierzadko pacjenci w³aœnie w
rezultacie kompleksowego badaniu okulisty po raz pierwszy dowiaduj¹ siê o
lekkich chorobach swojego organizmu.
W badaniach, które przebiega³y w bardzo sympatycznej atmosferze,
pos³ugiwa³a siê nie tylko tradycyjnymi metodami, lecz przede wszystkim

skomputeryzowanym sprzêtem diagnostycznym. Na koniec przepisa³a nam
receptê na okulary, pouczaj¹c jednoczeœnie o sposobach sta³ej dba³oœci o najwa¿niejszy zmys³ w ¿yciu cz³owieka – wzrok.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ w chwilê póŸniej siedzieliœmy przed paniami, które
nas poprzednio przyjmowa³y, a teraz roz³o¿y³y na ladzie po oko³o 30 oprawek okularowych dla ka¿dego z nas. Jak powiedzia³y – mog³yby wy³o¿yæ o
wiele wiêcej, ale same od razu dokona³y wstêpnego wyboru. Bazuj¹c na swoim du¿ym doœwiadczeniu w kontaktach z klientem, uwzglêdnia³y jego wyraz
twarzy, fryzury oraz kolor oczu. Córka oczywiœcie wybra³a modne ciemne
oprawki metalowe, a ja od razu zdecydowa³em siê na – proponowane oprawki – równie¿ metalowe z pojedynczym mostkiem.
Moje obawy o zbyt wysoka cenê oferowanych oprawek rozwia³y siê, kiedy
obs³uguj¹ce panie zaproponowa³y oprawki o tym samym wygl¹dzie ale ró¿nych firm, zarówno dro¿sze jak i bardzo tanie. Naprawdê by³o z czego wybieraæ. Przy tym ceny markowych oprawek by³y zdecydowanie ni¿sze od tych,
jakie wczeœniej widzia³em w zak³adach optycznych firm zagranicznych. W koñcu
– decyzja o tym, czy szk³a do okularów maja byæ z utwardzonego plastiku
czy szklane. Wybieramy plastikowe jako bardziej zalecane, bo l¿ejsze i równie trwa³e jak szklane. Pó³ godziny póŸniej patrzyliœmy ju¿ na siebie i w lustro
w nowych okularach. Efekt bardzo nam siê podoba³. Córka by³e dumna z
nowego wyrazu twarzy a ja zadowolony z po³yskuj¹cych zielonkawo-fioletowym filtrem UV szkie³ i … jakby bardziej przystojny.
Wychodz¹c z OPTOKANU, pomyœla³em o tym, ¿e dobrze zrobiliœmy, odwiedzaj¹c
w³aœnie ten zak³ad. Przede wszystkim zadbaliœmy o w³asne zdrowie i samopoczucie, a przy tym kupiliœmy okulary w umiarkowanej cenie i jednoczeœnie u krajowego us³ugodawcy. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy tutaj sta³ymi klientami.

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

W zwi¹zku na du¿¹ iloœæ stron postêpowania administracyjnego zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy:
Nr 11/B/2009 z dnia 14.01.2009r. ustalaj¹ca warunki i
szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kiosku handlowego na czêœci dzia³ki nr ew. 4/3 w
obr¹bie 4-01-19 w pasie drogowym ul. Œwiatowida w
rejonie ul. H. Ordonówny na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek osoby fizycznej z³o¿ony w dniu 14.04.2008 r. a uzupe³niony w dniach
21.07.2008 r. i 22.08.2008 r.
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od godziny 8:00 do 18 oraz wtorki-pi¹tki w godzinach od 8;00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 301C, w poniedzia³ki w godz.
08.00 do 16.00 i w czwartki w godz. 13:00 do 16:00, lub
pod tel. 022 51-03-193.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Opowieœæ jako eksponat
W tymczasowej siedzibie przy ul. Targowej 45 Muzeum
Warszawskiej Pragi w organizacji zbiera podarowane przez
mieszkañców zdjêcia, dokumenty, przedmioty codziennego u¿ytku, pami¹tki z ¿ycia rodzin i firm. W marcu ubieg³ego roku zaczê³o siê gromadzenie „oral history”, czyli „historii mówionej”.
„Wa¿ne jest to, co zosta³o w historie rodzinne, ubarwiaj¹
pamiêci ludzi. Historia miejsc piosenki. Ka¿da opowieœæ ma
tworzy siê poprzez wspomnie- barwê uczuciow¹.
nia” – powiedzia³a Joanna BoDotychczas zebrano ok. 60
jarska podczas niedawnego godzin nagrañ i ok. 700 stron
spotkania w Domu Kultury „Pra- transkrypcji.
ga”, gdzie po raz pierwszy mo¿Pracownicy Muzeum przygona by³o pos³uchaæ nagranych towali specjalny kwestionariusz,
opowieœci. Anna Wysocka i Ka- zgodnie z którym mieszkañcy
tarzyna Kuzko prezentowa³y na- pytani s¹ m.in. o zwi¹zki ich i
grania i dzieli³y siê wra¿eniami ich rodzin z Prag¹, geografiê tej
z kontaktów z mieszkañcami czêœci miasta i poczucie to¿saPragi. Osoby, przynosz¹ce pa- moœci z „ma³¹ ojczyzn¹”.
mi¹tki, pracownicy Muzeum PraNa wszystkich, którzy
gi zachêcaj¹ do podzielenia siê
chc¹ wzbogaciæ zbiory prarównie¿ wspomnieniami. Okazu- skiej historii pracownicy
je siê, ¿e bardzo czêsto w³aœnie muzeum czekaj¹ przy ul. Taroni s¹ pierwszymi, którzy s³ugowej 45, tel. 022 818 10 77;
chaj¹ z zainteresowaniem tego, e.mail: muzeum.pragi@mhw.pl
czego nie chc¹ s³uchaæ wnuki.
Zebrane relacje udostêpnioNa propozycjê nagrania opowiene
bêd¹ w sali audiowizualnej
œci rzadko ktoœ odmawia, choæ
najpierw wyra¿a obawê, ¿e nie Muzeum Warszawskiej Pragi
ma do powiedzenia nic ciekawe- w sta³ej siedzibie przy ul. Targo. Wiele osób daje siê jednak gowej 50/52; bêd¹ wmontowywane w ekspozycje czasowe i
przekonaæ. Umawia siê na dogodny termin. Na ogó³ potrzeba publikowane. Kiedy to nast¹3 – 4 – 5 spotkañ, po kilka go- pi, trudno dziœ powiedzieæ z
dzin. Wywiad nigdy nie jest osta- ca³¹ pewnoœci¹. Czterdzieœci
tecznie zamkniêty; na kolejnym milionów z³otych, zarezerwowane przez miasto na Muspotkaniu przypomina siê coœ,
co rozwija w¹tki poruszone zeum Warszawskiej Pragi, zosta³o wykreœlone z planu. Na
wczeœniej.
spotkaniu w DK „Praga” wiceW nagranych opowieœciach burmistrz Pragi Pó³noc Artur
o¿ywaj¹ praskie podwórka i za- Buczyñski wyrazi³ nadziejê, ¿e
mykane na noc bramy; orkieobiecan¹ kwotê Muzeum
stry uliczne; Bazar Ró¿yckiego otrzyma w bie¿¹cym roku.
z grami karcianymi, pyzami, flaPrezes Zwi¹zku Stowarzykami i wró¿bami; bazarek na
szeñ
Praskich Antoni T. D¹browStalowej; rzemieœlnicy (majstrowie i czeladnicy); miejsca ski proponuje og³oszenie kontakie jak lunapark „Sto pociech”
obok Parku Praskiego (karuzela z wie¿¹ spadochronow¹);
rytua³ przygotowywania œwi¹tecznego ciasta (brytfanki zanosi³o siê do piekarni); t³ok w
tramwajach 1 listopada. Opowiadaj¹cy przypominaj¹ zasady: swój swojego nie napada,
swój swojego nie okrada.
Wspomnienia z dzieciñstwa,

kursu dla m³odzie¿y, którego celem by³oby zbieranie nagrañ relacji mieszkañców, bêd¹cych u
schy³ku ¿ycia, a którzy ¿yli w
czasach, kiedy „wiatry historii
grza³y z wielk¹ si³¹ i prêdkoœci¹
tak¿e przez nasz¹ Pragê.”
Niezale¿ny obserwator
proponuje, by w archiwum
historii mówionej Muzeum
Pragi gromadziæ obietnice,
dotycz¹ce tego, co ma powstaæ na Pradze.
K.

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
AKADEMICKIE
I SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE
DOJE¯D¯AM DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 691 05 35 45
MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

KREDYTY

♦do 50 000 z³ na dowód
♦bez zaœwiadczeñ ZUS i US
♦bez zgody ma³¿onka
♦bez ograniczeñ wieku

NOWE BANKI
ul. Kondratowicza 25 (Ip.)
(22) 675 13 01
512 255 742, 501 627 056

SKLEP PASIBRZUCH
Poleca: sajgonki, tortille, pierogi w 4 smakach,
krokiety, ryby marynowane, kotlety,
piersi drobiowe nadziewane, udka faszerowane i inne.

Dania na miejscu i na wynos!
Tanie, smaczne i zdrowe!

ul. £odygowa 6, tel. 0605-037-224

XXX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

XXX w tej kadencji - I w tym roku
Siedemnastopunktowy porz¹dek obrad XXX sesji Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc zapowiada³ d³ug¹ i mêcz¹c¹ debatê. Nie minê³y jednak trzy godziny, gdy przewodnicz¹ca
Kowalska-Kobus zas³u¿enie, w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku, zamyka³a obrady. Znacz¹cy wp³yw na
taki jej przebieg mia³a zapewne absencja trojga radnych
opozycyjnych ugrupowañ PiS i PWS, choæ po stronie koalicji PO-SLD te¿ nie by³o kompletu.
Rada w pierwszej czêœci czynszów w mieœcie, które nie
obrad w miarê szybko upora³a by³y waloryzowane od 1998
siê z problemami wewn¹trzor- roku, ostateczn¹ decyzjê o
ganizacyjnymi, dokonuj¹c przydziale danego terenu do
zmiany przewodnicz¹cej komi- konkretnej strefy pozostawi³a
sji rewizyjnej (radn¹ Barbarê do decyzji dzielnicom. Wybór
Kwaœniewsk¹ - PO zast¹pi³a radnym dzielnic zostawiono
radna Patrycja Sondij-Lakow- doœæ niewielki: strefa centralska - PO), a samej komisji zle- na ze stawk¹ 6,60 za m2, miejcaj¹c kontrolê sprawy barierek ska 6 z³ za m2 i strefa peryfeochronnych zamontowanych ryjna 5,40 za m2. Z racji, i¿ podstawowym kryterium przydziaprzy ul. Objazdowej 3.
Druga czêœæ obrad poœwiê- ³u do strefy ma byæ dostêpnoœæ
cona by³a sprawom lokalo- do us³ug i komunikacji, prascy
wym. Rada podjê³a uchwa³y o radni postanowili swoj¹ dzielsprzeda¿y w trybie bezprzetar- nicê zaliczyæ do strefy miejgowym dwóch kolejnych loka- skiej. Ten punkt porz¹dku obli u¿ytkowych na rzecz ich do- rad wywo³a³ najwiêcej emocji.
tychczasowych najemców Opozycja ¿¹da³a g³osowañ
przy Z¹bkowskiej 37 i pl. Hal- imiennych, nie przyjmuj¹c arlera 5. W dalszej czêœci obrad, gumentów, ¿e ostateczna
wykonuj¹c zalecenie Rady stawka czynszu w danym
Warszawy, praska rada podjê- mieszkaniu zale¿eæ bêdzie tak
³a decyzjê o ustaleniu wysoko- de facto od jego usytuowania i
œci stawek czynszu za najem wyposa¿enia, a mo¿liwe oblokali mieszkalnych. Przypo- ni¿ki siêgaæ 50% stawki bazomnijmy, i¿ Rada Warszawy wej (np. za brak centralnego
podnosz¹c znacz¹co stawki ogrzewania w lokalu obni¿ka

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

Podgrodzie zaprasza
„Decoupage” to po francusku
wycinanka i jednoczeœnie nazwa techniki dekoracyjnej. Wykrojone papierowe motywy nakleja siê na g³adkie powierzchnie i pokrywa siê wieloma warstwami lakieru. Szczególnie
modny by³ na prze³omie XVII i
XVIII wieku. Wydano wtedy
ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ 1500 projektów, a wiele kolekcji znalaz³o siê w British Museum.

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Spêdza³a tak czas oczywiœcie
arystokracja i koronowane g³owy.
Decoupage’m zajmowa³a siê
Maria Antonina, a stulecie póŸniej - królowa Wiktoria. W XIX
wieku ozdabiano w ten sposób
drewniane parawany do pokojów dzieciêcych oraz - motywami orientalnymi – szk³o.
W tej w³aœnie technice specjalizuje siê dziœ Barbara Nowak.
„Skoñczy³am 50 lat i odkry³am
w sobie nowe zdolnoœci. Zaczê³am od szycia. Uczy³am siê od
zera. Wczeœniej nawet z przyszyciem guzika mia³am problem.
Teraz robiê patchworkowe ko³dry, obrazki, a ostatnio torby.
Dwa lata temu spróbowa³am decoupage’u i wsi¹k³am” – mówi.

Patrz¹c na ozdobne lusterka,
butelki czy tace, wydaje siê, ¿e
technika jest prosta. Tymczasem
jeden decoupage to prawie trzy
tygodnie pracy – opowiada pani
Nowak. Kupujê obrazki wydrukowane na papierze ry¿owym. Wyciêty motyw naklejam na wyszlifowan¹ powierzchniê. Mo¿e to
byæ szk³o, drewno. Obrazek lakierujê. Stosujê równie¿ specjalne przecierki, cieniowania lub
techniki postarzaj¹ce. Powoli
zabieram siê równie¿ za wiêksze
rzeczy. Próbujê swoich si³ na starych meblach, które odnawiam.
To wspania³y sposób na spêdzenie wolnego czasu. Polecam.
Wernisa¿owi towarzyszy³
wystêp dziewcz¹t z Ko³a Te-

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

atralnego pod kierownictwem
Stanis³awa Borynia, który serdecznie przywita³ zebranych.
Jedna z prac Barbary Nowak zosta³a wystawiona i
sprzedana na tegorocznej aukcji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Pozosta³e
mo¿emy ogl¹daæ w Klubie
Podgrodzie na ul. Krasnobrodzkiej 11.
To pierwsza indywidualna
prezentacja dorobku artystki,
która jest mieszkank¹ Bródna
od 30 lat. Zapraszamy do Podgrodzia – mówi kierowniczka
klubu, Ludwika Dmochowska.
- Wystawa jest czynna w dni
powszednie do 30 stycznia w
godzinach 11-16, w dniach 2 13 lutego od godziny 13 do 19
w Klubie Podgrodzie (przy pêtli autobusowej 114, 506,127).
Ludmi³a Milc

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

o 15%, brak WC w lokalu obni¿ka 15%, brak ³azienki - obni¿ka 10%, brak kuchni w lokalu - obni¿ka 10%, brak centralnej ciep³ej wody - obni¿ka
5% itp.).
D³uga debata tak¿e zapowiada³a siê w zwi¹zku z opiniowaniem projektu uchwa³y w
sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu m.st.
Warszawy. Do ponad 20 poprawek zarz¹du kolejne 20
uœciœlaj¹cych zasady przydzia³u mieszkañ komunalnych
sformu³owali radni z komisji
polityki spo³ecznej i mieszkaniowej. Szczêœliwie proponowane poprawki zarówno zarz¹du jak i komisji nie kolidowa³y ze sob¹ i na wniosek radnego Tondery po krótkiej merytorycznej dyskusji zosta³y
jednog³oœnie przyjête przez
radê. Wiêkszych emocji nie
wzbudzi³a trzecia czêœæ obrad,
w trakcie której radni zgodzili
siê na zaproponowane zasady ustalania i poboru oraz terminów p³atnoœci i wysokoœci
stawek op³aty targowej oraz
zaopiniowali wykaz miejsc, w
którym dopuszcza siê na Pradze handel obwoŸny (z propozycji zarz¹du radni skreœlili
dwa punkty Solidarnoœci/Sierakowskiego i Solidarnoœci/
Targowa). Z podjêtych uchwa³
wynika, i¿ Praga Pó³noc zosta³a zaliczona do tzw. strefy II,
za pobór op³aty targowej odpowiedzialny bêdzie Zarz¹d
Praskich Terenów Publicznych, a dzienne stawki za prowadzenie dzia³alnoœci handlowej wahaæ siê bêd¹ w zale¿noœci od formy sprzeda¿y i
asortymentu pomiêdzy 4 z³
(sprzeda¿ kwiatów ciêtych) do
60 z³ (sprzeda¿ choinek), za
handel poza wyznaczonymi
przez radê punktami op³aty
wynieœæ mog¹ do 400 z³. Rada
dokona³a tak¿e uporz¹dkowania sieci szkolnej na Pradze,
likwiduj¹c lub stawiaj¹c w stan
likwidacji te placówki oœwiatowe, które nie cieszy³y siê zainteresowaniem uczniów. Los
ten spotka³ przede wszystkim
licea profilowane oraz licea
ogólnokszta³c¹ce przy zespo³ach szkó³. Potem nast¹pi³y
punkty interpelacje, wolne
wnioski, sprawy ró¿ne - by³o
jak zwykle za d³ugo i nie merytorycznie.
DCH

Kobieta, która by³a w raju
dokoñczenie ze str. 1

stawowej na ul. £ojewskiej
(obecnie – gimnazjum), nastêpnie w koœciele przy ul. Echa Leœne. Najd³u¿ej jesteœmy w Domu
Kultury „Zacisze”, gdzie przygarn¹³ nas ówczesny dyrektor
Tadeusz Konador. Dziêki ¿yczliwoœci obecnej dyrektor Bo¿enny Dydek korzystamy nie tylko
z lokalu, ale tak¿e z wystêpów
artystycznych, które uprzyjemniaj¹ nasze spotkania. Tak by³o
na przyk³ad podczas wieczoru
wigilijnego, a w styczniu – imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wigiliê œwiêtowali wspólnie
cz³onkowie Ko³a Sybiraków, studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i pracownicy DK „Zacisze”. Przygotowaliœmy 30 paczek œwi¹tecznych dla najubo¿szych. Sprawi³y one Sybirakom
ogromn¹ radoœæ. Dziêkowali ze
³zami w oczach. Cz³onkowie
Ko³a dostarczyli paczki tym, którzy ze wzglêdów zdrowotnych
nie mogli przybyæ. Byli szczêœliwi, ¿e o nich pamiêtamy.”
Niedawno Sybiracy po¿egnali najstarsz¹ cz³onkiniê
Ko³a, urodzon¹ w 1905 roku
Zofiê Pruszyñsk¹.
„W naszym Kole jest bardzo
du¿o ciekawych postaci, takich
jak lotnik Dywizjonu 303 Stanis³aw Judycki czy malarka
Maria Kiernicka – mówi pani
Danuta. - Przyk³adem mo¿e
byæ te¿ Franciszek Raubo, który mia³ kilka lat, gdy zmarli jego
rodzice, zes³ani na Sybir. Kiedy zmar³a tak¿e babcia, 12-letni wnuk wyprawi³ jej pogrzeb
ze wspóln¹ modlitw¹. Po latach napisa³ ksi¹¿kê. A¿ siê nie
chce wierzyæ, ¿e dziecko mog³o tyle prze¿yæ…”
W 2007 roku, nak³adem DK
„Zacisze”, ukaza³y siê wspomnienia Danuty Kominiak, zatytu³owane „By³am w raju sowieckim”. Jako ³¹czniczka AK,
w 1944 roku zosta³a osadzona
w wiêzieniu przy ul. £¹ckiego,
po 3-miesiêcznym œledztwie
skazana na 10 lat ³agru i 5 lat
przymusowego osiedlenia,
wraz za matk¹ wywieziona do
Szarok £agru Bolinder 4 w Po³owince u podnó¿a Uralu. Odsiedzia³a 4 lata. Wróci³a do Polski w 1948 roku. Podjê³a pracê
w Domu Dziecka w Tczewie.
Trzy lata póŸniej ukoñczy³a
Wy¿szy Kurs Nauczycielski w
Krzeszowicach. Od 1954 roku
pracowa³a jako nauczycielka w
Szkole Podstawowej w Józefowie, od 1964 - w SP nr 159 w

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

Warszawie przy ul. Elbl¹skiej;
w latach 1968 – 1980 by³a dyrektork¹ tej szko³y.
Danuta i Kazimierz Kominiakowie s¹ ma³¿eñstwem od 57
lat, od 1976 roku mieszkaj¹ na
Targówku, w budynku bez windy. Maj¹ córki: Barbarê i Krystynê oraz syna Stanis³awa,
cztery wnuczki i prawnuka.
Jedn¹ z pasji pani Danuty jest
haft krzy¿ykowy. Pierwszy
sztandar wyhaftowa³a dla Oddzia³u Lwowskiego AK w Warszawie, drugi dla swego Ko³a
Sybiraków, trzeci – dla Ko³a
Sybiraków w Legionowie. Najtrudniejszym zadaniem okaza³a siê „Ostatnia Wieczerza”,
wyhaftowana przy pomocy
Danuty Odyniec, dla koœcio³a
Œw. Rodziny na Zaciszu, na
60-lecie parafii. Ze 140 tysiêcy krzy¿yków powsta³ obraz o
wymiarach 1,2 x 0,6 m.
Wspólnie z mê¿em pani
Danuta opracowa³a „Ksiêgê
poezji sybirackiej”, zawieraj¹c¹ 400 wierszy stu autorów.
Pani Danuta bierze udzia³ w
realizacji projektu „Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziœ”, który
powsta³ z inicjatywy DK „Zacisze”. Upowszechnia wiedzê o
losach Polaków, deportowanych w g³¹b ZSRR do miejsc
przymusowego osiedlenia,
³agrów i wiêzieñ w latach 1939
– 1941 i 1944 – 1945. Odbywa³y siê prelekcje i spotkania Sybiraków z m³odzie¿¹ ze szkó³
œrednich. Stawiano pytania:
sk¹d siê wziê³o Wojsko Koœciuszkowskie? Polacy szli z
Rosji – sk¹d siê tam wziêli? OdpowiedŸ dawa³y m³odzie¿y opowieœci Sybiraków o ich losach.
Wywiady z cz³onkami Ko³a Sybiraków, jako „¿ywe lekcje historii”, rozpowszechnione zosta³y
w formie 3 zeszytów – wydawnictw oraz na stronie internetowej Ko³a Terenowego Zwi¹zku
Sybiraków Warszawa Praga
Pó³noc. Przy tym Kole powsta³o Ko³o Wnuków Sybiraków.
Kontynuacj¹ tej dzia³alnoœci
oraz nowymi formami upo-

„GAMA”
PRZYJAZNE
Biuro Rachunkowe

• Za³o¿ymy firmê, doradzimy
• Poprowadzimy ksiêgowoœæ
• Ka¿dy rodzaj rozliczeñ
• Sp. z o.o. KPiR, rycz³t, ZUS
Liczymy
naprawdê dok³adnie!!!

Ksi¹¿kowa 7E m. 101
022 398-29-50, 0608 533 033
www.biurogama.pl

wszechniania wiedzy o tragedii polskich zes³añców zajmie
siê nowy Zarz¹d Ko³a Sybiraków, który zostanie wybrany
wiosn¹.
Danuta Kominiak wskazuje
na potrzebê kontynuowania
wspó³pracy z Oddzia³em Warszawskim Zwi¹zku Sybiraków

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

Bia³a
Orchidea
Nowootwarta sala!
♦ Wesela
♦ Bankiety
♦ Przyjêcia okolicznoœciowe

ul. Bia³o³êcka 281
tel. 0602-27-45-31
0691-07-85-95

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Strefy czynszowe,
op³aty targowe
To by³a krótka, merytoryczna
sesja. Bia³o³êccy radni pozytywnie zaopiniowali propozycje
nazw ulic, które znalaz³y siê w
projekcie uchwa³y Rady Warszawy. Nazwy Miêdzyrzecze, Flisaków i ¯eglugi Wiœlanej znalaz³y
siê w owym projekcie na wniosek dewelopera. Nowe ulice
znajd¹ siê w obrêbie budowanego przezeñ osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Regaty”.
Odpowiedni¹ uchwa³¹ radni
wprowadzili nowe granice stref
czynszowych. Ten obowi¹zek
nak³ada na dzielnice Ustawa o
ustroju miasta sto³ecznego Warszawy z 2002 roku i uchwa³a
Rady Warszawy dotycz¹ca wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta sto³ecznego Warszawy na lata 2008 – 2012. Wyznaczono granice stref czynszowych, by okreœliæ wysokoœæ
stawki bazowej czynszu w lokalach ze sto³ecznego zasobu
mieszkaniowego. Strefa miejska
obejmuje obszar ograniczony
ulicami – Sprawn¹, Odkryt¹,
Dzierzgoñsk¹, Œwiatowida,
Strumykow¹, Ordonówny, Mehoffera, Majolikow¹, Produkcyjn¹, Modliñsk¹, tras¹ Mostu
Pó³nocnego, wzd³u¿ Wis³y i
znów Sprawn¹. Strefa peryferyjna obejmuje pozosta³¹ czêœæ
Bia³o³êki. Decyduj¹ce dla wyznaczenia obu stref by³y czynniki dostêpu do œrodków komunikacji, do placówek oœwiatowych, kulturalnych, medycznych i us³ugowo – handlowych.
W tej czêœci zaopiniowano równie¿ pozytywnie projekt uchwa³y Rady Warszawy w sprawie
wynajmowania lokali ze sto³ecznych zasobów mieszkaniowych.
Bia³o³êccy radni wyrazili opiniê w sprawie projektu uchwa³y Rady Warszawy dotycz¹cej
zasad ustalenia i poboru, a tak¿e terminów p³atnoœci i wyso-

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

ul. Z¹bkowska 13

oraz kontaktów ze spo³eczeñstwem. Ma nadziejê, ¿e bez
odpowiedzi nie pozostan¹
proœby o kontakt z organizacj¹
harcersk¹. Podczas styczniowego spotkania zachêca³a kole¿anki i kolegów do aktywnoœci na co dzieñ i w zbli¿aj¹cych siê wyborach. Jedna z
cz³onkiñ Ko³a zadeklarowa³a
wówczas gotowoœæ przejêcia
steru organizacji, jeœli pani
Danuta zgodzi siê byæ prezesk¹ jeszcze przez najbli¿sz¹
kadencjê.
OdpowiedŸ poznamy za kilka miesiêcy.
K.

wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

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

koœci stawek op³aty targowej z
zastrze¿eniem, ¿e od 1 wrzeœnia do koñca 2009 roku do
kasy bia³o³êckiego Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami musz¹ trafiæ œrodki zwi¹zane z kosztami poboru op³aty
targowej. Na ten cel potrzeba
12 tys. z³ miesiêcznie. Tej kwoty
zabraknie, bowiem do kasy
ZGN trafia z tytu³u poboru op³aty targowej nieca³e 6 tys. z³
(egu)
miesiêcznie.
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Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

Firma oferuje us³ugi
w zakresie wymiany drzwi.
Oferta zawiera:
♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦ zamki GERDA
♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki
i progi
♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis

Kontakt: 0510 978 392
022 372 10 20
Konkurs
Gdzie bêdzie mia³o sta³¹ siedzibê Muzeum Warszawskiej
Pragi? Jeœli wiesz, zadzwoñ jak najszybciej do naszej
redakcji (tel. 022 618-00-80). W nagrodê za prawid³ow¹
odpowiedŸ otrzymasz Praski Kalendarz na rok 2009.
Wydawc¹ i fundatorem upominkowych egzemplarzy jest Jerzy Kink. Wszyscy, którym kalendarze siê spodobaj¹, a nie
uda siê im wygraæ konkursu, mog¹ je kupiæ w tymczasowej
siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 45, w
sklepie Kajet przy ul. Patriotów 164 (Warszawa - Radoœæ) oraz
w wielu praskich ksiêgarniach.

Dom Kultury „Œwit” zaprasza 1 lutego o godz. 12.00
na Koncert Karnawa³owy
Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk L¹dowych
Soliœci: Magdalena Polkowska - sopran; Tomasz Madej - tenor; Dominik
Sierzputowski - baryton; Wojciech Dyngosz - bas, prowadzenie koncertu. Dyrygenci: mjr Artur Czereszewski i por. Dominik Sierzputowski.
W programie koncertu m.in. utwory: G. Bizeta, J. Straussa, G. Pucciniego, G. Donizettiego, V. Montiego. Bezp³atne wejœciówki na
koncert do odebrania w kasie Kina „Œwit” ul. Wysockiego 1.

6 nowa gazeta praska
ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka
022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
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
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
Czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel. 022
619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
DRZWI - naturalne drewno produkcja, pomiar, monta¿,
tel. 0508-202-051

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876

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

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
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
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
BEZPOŒREDNIO sprzedam
mieszkanie - 2 pok. 49 m2
na I piêtrze, osiedle zamkniête, strze¿one z 2000 r.
na ul. Wyspowej, cena
410 000 z³, tel. 0602-316-151
PRACA
ZATRUDNIÊ kucharza
na wesela (Bia³o³êka)
0506-009-677

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

Co ma wisieæ, w stresie nie utonie
Proszê Szanownych Pañstwa, ale siê
narobi³o. Bandziory same wieszaj¹ siê w
krymina³ach. Szkoda, ¿e nie wpadli na ten
pomys³ przed pope³nieniem przestêpstwa.
Jednak fakt pope³nienia samobójstwa wynika³ ze stresu spowodowanego strachem.
Ludowe przys³owie zapisane w tytule,
przypomnia³o mi pewne zdarzenie dotycz¹ce zwierz¹t. Trafi³ do mnie zwierzak z
objawami zapalenie p³uc. Podwy¿szona
temperatura, bardzo silna dusznoœæ, wyraŸnie zaostrzony szmer oddechowy potwierdza³y diagnozê wstêpn¹. Choroba
wyst¹pi³a w okresie zimowym. Zastosowa³em leczenie w oparciu o antybiotyk
wraz z kompletem leków uzupe³niaj¹cych.
Aliœci kuracja nie poprawia³a stanu zdrowia zwierzêcia. Pies czu³ siê coraz gorzej.
Stara zasada medyczna mówi, ¿e je¿eli
leczenie nie przynosi rezultatu, nale¿y cofn¹æ siê do pocz¹tku i zacz¹æ ca³y proces
diagnostyczny jeszcze raz. Nie ma przecie¿ znaczenia, jak siê leczy, tylko co.
Zacz¹³em zatem od wywiadu. Otó¿
okaza³o siê, ¿e w³aœciciel zwierzêcia jest

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o ponownie
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek:
Urzêdu m.st. Warszawy Wydzia³u Infrastruktury dla
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony 05.11.2008 r., zweryfikowany 29.12.2008 r.,
uzupe³niony 16.01.2009 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u ogólnosp³awnego z odwodnieniem w ul. Mehoffera na odcinku od ul. Ksi¹¿kowej do skrzy¿owania z ul.
Myœliborsk¹ na dzia³kach ew. nr: 49/2, 50, 53 w obrêbie
4-01-22 oraz dzia³ce ew. nr 1/2 w obrêbie 4-03-03 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
* w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. L. Kruczkowskiego nr 2, 00-412 Warszawa, z³o¿ony 21.11.2008 r., uzupe³niony 12.01.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej na dzia³kach ew. nr: 73/13,
74/13 w obrêbie 4-16-35, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
* w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

zapalonym wêdkarzem. Na Jeziorze Zegrzyñskim, jak co tydzieñ, ³owi³ ryby. W
pewnej chwili za³ama³ siê lód. Cz³owiek i
pies wpadli do wody. Na szczêœcie uda³o
siê im wydostaæ na brzeg. Pan szybciutko
wróci³ do domu, wyj¹³ z barku odpowiedniej mocy i jakoœci nalewkê i wsun¹³ siê
pod ko³drê. Wygrza³ siê i wyspa³. Nie bez
znaczenia mia³o spo¿ycie odpowiedniej
porcji nalewki. Na drugi dzieñ u wêdka-

rza nie by³o œladu po zdarzeniu. U zwierzêcia rozwin¹³ siê zespó³ dusznoœci. Po
zastosowaniu leków przeciwlêkowych spad³a gor¹czka, zniknê³y wszelakie szmery
i dusznoœæ. Przyczyn¹ tego zespo³u objawów by³ skurcz miêœniówki uk³adu oddechowego wywo³any silnym stresem. W
ostatecznej diagnozie zapisa³em stres. O
mechanizmach tego zjawiska napiszê w
nastêpnym wydaniu NGP.

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanej decyzji dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
DECYZJA Nr 5/CP/2009 Warszawa,12.01.2009 r. na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Pl. Starynkiewicza 5, z³o¿onego
w dniu 22.08.2008r. ustalaj¹ca warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100mm na dzia³kach nr ew.
32, 51/22, 37/5, 50/1, 50/6 z obrêbu 4-04-10 oraz nr
ew. 8/7 z obrêbu 4-04-11 w ulicy Projektowanej (odc.
do ul. Po³¹czonej do ul. Podró¿niczej) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m. st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00-do 16.00 oraz w czwartek w
godz. 13:00- do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Lewa strona medalu

Rada wielu

Gor¹ca atmosfera

Warszawiacy w d…olomitach

To, ¿e ostatnia przed zimowymi feriami sesja Rady Warszawy przebiegaæ
bêdzie w gor¹cej atmosferze, wydawa³o
siê oczywiste dla wszystkich. W porz¹dku obrad znalaz³y siê bowiem a¿ dwa
kontrowersyjne punkty: wyra¿enie zgody na prywatyzacjê najwiêkszej miejskiej
spó³ki, czyli Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej oraz informacja prezydenta na temat sytuacji kupców z hali KDT na Pl. Defilad. Nikt jednak nie spodziewa³ siê chyba, ¿e atmosfera na sali obrad osi¹gnie tego dnia
temperaturê blisk¹ wrzenia.
Zaczê³o siê od dyskusji na temat
SPEC-u, której przys³uchiwa³o siê ponad
dwustu zwi¹zkowców i pracowników spó³ki. Za prywatyzacj¹ przedsiêbiorstwa
opowiadali siê przedstawiciele w³adz
miasta oraz radni Platformy Obywatelskiej. Przeciw temu pomys³owi byli – jak

W kwietniu ubieg³ego roku tysi¹ce
warszawskich rodziców szuka³o miejsc w
przedszkolach dla swoich pociech. Ratusz
w osobie pani dyrektor Lipszyc z Biura
Edukacji og³osi³, wbrew stanowisku MEN,
¿e w naborze do przedszkoli nie liczy siê
rok urodzenia, tylko rok szkolny. Dzieci
urodzone po 1 wrzeœnia mia³y zostaæ
pozbawione ustawowego prawa do opieki przedszkolnej. W sto³ecznych przedszkolach brakuje miejsc dla kilku tysiêcy
dzieci. Zwo³ana na nasz wniosek nadzwyczajna sesja Rady Warszawy zosta³a zbojkotowana przez radnych PO i Lewicy.
Podobnie w maju, chcieliœmy wys³uchaæ informacji Pani Prezydent na temat
sytuacji w warszawskiej s³u¿bie zdrowia

zwykle dla zasady - przedstawiciele opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwoœci. Tym
samym po raz kolejny w tej kadencji decyzja zale¿eæ mia³a od radnych klubu Lewica (SLD+SDPL). A my tymczasem mieliœmy ogromne w¹tpliwoœci, zwi¹zane
g³ównie z brakiem wyceny SPEC-u, pod
sprzeda¿¹ którego mieliœmy siê podpisaæ. Dodatkowo drêczy³a nas obawa o
zmonopolizowanie rynku i ³atwy do
przewidzenia wzrost op³at za energiê
ciepln¹ w momencie uwolnienia jej cen.
Zarówno to, jak i przekonanie, ¿e strategiczne dla funkcjonowania stolicy spó³ki powinny pozostaæ w rêkach miasta
spowodowa³o, ¿e ostatecznie radni Lewicy opowiedzieli siê przeciw pomys³owi
ratusza. W tym momencie sytuacja sta³a
siê napiêta, a ka¿dy z klubów rozpocz¹³
mobilizacjê swych radnych i œci¹ganie na
salê obrad nieobecnych. Ostatecznie, w

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644
Prosto z mostu

Lekarza dla miasta!
To siê musia³o tak skoñczyæ. W Warszawie - w mieœcie, w którym funkcjonuje czterdzieœci publicznych szpitali - s¹
k³opoty z przyjmowaniem pacjentów.
Podczas kontroli przeprowadzonej kilka
dni temu przez Narodowy Fundusz Zdrowia okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ szpitali odmawia przyjêæ, mimo i¿ ma wolne ³ó¿ka.
Szpitale nie zg³aszaj¹ ich stanu do pogotowia ratunkowego i odmawiaj¹
udzia³u w ostrych dy¿urach. W ubieg³ym
roku wœród kobiet w ci¹¿y zapanowa³a
panika, gdy na kilka miesiêcy zabrak³o
miejsc na oddzia³ach po³o¿niczych.
Od dwóch kadencji w³adze Warszawy
sprowadzaj¹ zarz¹dzanie s³u¿b¹ zdrowia
do spektakularnych inwestycji, przydatnych g³ównie podczas kampanii wyborczej. Do absurdu doprowadzi³ to Kazimierz Marcinkiewicz, otwieraj¹c szpitalny oddzia³ dzieciêcy przy ul. Kopernika,
który okaza³ siê fikcyjny - mieszcz¹ w
nim pomieszczenia biurowe. Z kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz obieca³a wyborcom
z Ursynowa budowê Szpitala Po³udniowego i po dwóch latach od kampanii wyborczej dowiedzia³a siê, ¿e na proponowanej przez ni¹ dzia³ce jest to niemo¿liwe. Natomiast jej nieumiejêtnoœæ nadzoru nad inwestycjami doprowadzi³a niemal do upadku Szpital Praski.
Szpitale w Warszawie nale¿¹ do ró¿nych w³aœcicieli: do miasta, do samorz¹du wojewódzkiego i kilku instytucji pañstwowych (Akademii Medycznej b¹dŸ ministerstw). Jest to praŸród³em wiêkszoœci k³opotów. Od czasu, gdy ustawa o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zlikwidowa³o stanowisko lekarza
wojewódzkiego, pomiêdzy w³aœcicielami
szpitali nie ma praktycznie ¿adnej koordynacji. Bodaj w 2003 r. z inicjatyw¹
powo³ania koordynatora w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wyst¹pi³ marsza³ek województwa Adam
Struzik, ale wtedy Warszaw¹ rz¹dzi³ Lech
Kaczyñski, który wola³ wszytko robiæ sam
i ustanowi³ „lekarza miasta”, który koordynowa³ tylko szpitale miejskie, a wiêc
nawet nie jedn¹ trzeci¹ wszystkich. Ten
stan trwa do dziœ. Kaczyñski zlikwidowa³ tak¿e system ostrych dy¿urów, który nie zosta³ odtworzony.
Symptomatyczne, ¿e z tych zaledwie
trzech szpitali, które wypad³y pozytywnie podczas kontroli NFZ dotycz¹cej stanu wolnych ³ó¿ek, a¿ dwa to pañstwowe:
szpital przy ul. Banacha i szpital przy ul.
Lindleya (dla porz¹dku dodam, ¿e trzecim by³o sejmikowe Centrum LeczniczoRehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS).

To odwrotnoœæ sytuacji panuj¹cej w innych
miastach, gdzie samorz¹dy znacznie lepiej sprawdzaj¹ siê w roli organizatora
s³u¿by zdrowia na swoim terenie.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

g³osowaniu imiennym, za prywatyzacj¹
SPEC-u zag³osowa³o 26 radnych Platformy Obywatelskiej, a przeciw by³o 28 z
Lewicy (SLD+SDPL) oraz PiS. Tym samym pomys³ sprzeda¿y spó³ki upad³, co
zgromadzeni pracownicy spó³ki nagrodzili owacjami i okrzykami radoœci.
To jednak nie mia³ byæ koniec emocji
tego dnia. Miejsce ciep³owników zajêli
bowiem kupcy z hali KDT, którzy w jeszcze wiêkszej liczbie przybyli na sesjê.
Przedstawian¹ przez wiceprezydenta Jakubiaka decyzjê ratusza o zakoñczeniu
z nimi negocjacji przyjêli z ogromnym
oburzeniem i temperatura na sali znów
siêgnê³a zenitu. W obronie kupców stanêli radni PiS oraz przedstawiciele klubu Lewica z ni¿ej podpisanym na czele.
Uznaliœmy, ¿e nie mo¿na udawaæ, i¿ nie
ma problemu, zw³aszcza, ¿e grozi to
utrat¹ nawet kilku tysiêcy miejsc pracy.
Wed³ug nas na Placu Defilad nie ma miejsca dla szkaradnego blaszaka, bo nie
chc¹ go tutaj ani w³adze miasta, ani
mieszkañcy, ani nawet sami kupcy. Mo¿na jednak wybudowaæ nowoczesny dom
handlowy, w którym polscy kupcy mogliby znaleŸæ dla siebie miejsce. Dlatego
zaapelowaliœmy do wiceprezydenta, aby
wykona³ gest dobrej woli i wznowi³ negocjacje z kupcami, w których w roli mediatora wyst¹piliby przedstawiciele Lewicy. Byæ mo¿e wtedy uda³oby siê osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cy obie strony kompromis i ten bezsensowny dla wszystkich
konflikt zosta³by za¿egnany. Czy tak siê
jednak stanie? Ogromne emocje, potok
zbêdnych s³ów oraz rozdygotane nerwy
wszystkich obecnych na sesji sprawi³y, ¿e
pewnie jeszcze d³ugo nie poznamy na to
pytanie odpowiedzi.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

LOMBARD
- PO¯YCZKI POD ZASTAW
NAJNI¯SZE
OPROCENTOWANIE
W WARSZAWIE

ul. Kêpna 8 lok. 42
tel. 022 818-52-67
pn.-pt. 9.15-17.45, sob. 9.15-13.45
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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

Rolnicza Warszawa
Warszawie - jakim jest m.in. dzielnica Bia³o³êka. Na Bia³o³êce szczególnie istotna
jest aktualizacja tych planów, uchwalonych jeszcze przez Radê Gminy, które na
znacznych obszarach pozwalaj¹ na budowê du¿ych blokowisk w bezpoœrednim
s¹siedztwie domków jednorodzinnych.
Obecnie Warszawa pokryta jest planami zagospodarowania przestrzennego
zaledwie w ok. 20 %. W obecnej kadencji
nast¹pi³ znaczny postêp w tworzeniu planów, ale nadal jesteœmy pod tym wzglêdem zdecydowanie w tyle za innymi du¿ymi miastami Polski. Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e Gdañsk posiada mpzp na blisko
60% powierzchni, a wiêc na praktycznie
ca³ym swoim obszarze, z wyj¹tkiem terenów trwale wy³¹czonych z inwestowania.
£atwiejsza procedura odrolnienia
gruntów to tak¿e wiêksze wp³ywy gminy/dzielnicy z tytu³u podatku od nieruchomoœci, który jest o wiele wy¿szy od
podatku rolnego. Mam nadziejê, ¿e te
dodatkowe dochody zostan¹ w³aœnie
przeznaczone na tworzenie mpzp.
Odrolnienie gruntów rolnych na terenie
Warszawy ma jeszcze jedn¹ niebywa³¹ zaletê. Od 1 stycznia br. nie bêdzie ju¿ mog³o
dojœæ do sytuacji, ¿e Komisja Maj¹tkowa
Pañstwo-Koœció³ uzna za zgodn¹ z prawem
wycenê gruntów po zani¿onej cenie, argumentuj¹c to ich rolnym charakterem.

i planów prywatyzacji szpitali. Wówczas
radnych koalicji „rozbola³y g³owy i
zêby”. Tak przynajmniej ich nieobecnoœæ
t³umaczy³a wiceprzewodnicz¹ca Rady,
pani Ligia Krajewska z PO.
Niedawno okaza³o siê, ¿e dzielnica Ursynów straci³a ponad 1/3 swojego bud¿etu (74 mln z³). By³y to nale¿ne miastu kary
umowne z tytu³u opóŸnieñ w budowie hali
sportowej. Najprawdopodobniej winne s¹
w³adze dzielnicy, które dopuœci³y siê powa¿nego zaniechania. Spraw¹ zainteresowa³y
siê media i oraz CBA. Na nadzwyczajnej
sesji (21 stycznia) stawili siê wnioskodawcy (radni PiS) oraz tylko DWÓCH radnych
Lewicy i JEDNA radna PO. Sesja nie odby³a
siê z powodu braku kworum. Przewodnicz¹ca Rady stwierdzi³a, ze s¹ ferie i radni
maj¹ prawo wyjechaæ na narty.
Koalicjanci wziêli najwyraŸniej przyk³ad z premiera Tuska. Kiedy Rosjanie
zakrêcili kurek z gazem i wzbiera³ kryzys finansowy, pan Donek œmiga³ na deskach w Dolomitach. Jak widaæ, jedynym
zobowi¹zaniem, które ci¹¿y na przedstawicielach wyborców PO i SLD, jest…
pobieranie sutej diety. Sprawy mieszkañców maj¹ w „g³êbokim powa¿aniu”.
Byæ mo¿e, maj¹ racjê. W koñcu g³osuj¹cy na PO oczekiwali, ¿e w polskiej
polityce po okresie rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci zapanuje wreszcie œwiêty
spokój. I maj¹, czego chcieli. Jest spo-

kój: rz¹d nie walczy o interes narodowy
na arenie miêdzynarodowej, ale za to
nasi dyplomaci s¹ poklepywani po plecach. Nikt nie przejmuje siê rosn¹c¹
dziur¹ w bud¿ecie pañstwa. W³adze Warszawy nie przejmuj¹ siê wart¹ 74 mln
dziur¹ w bud¿ecie stolicy.
Radni Lewicy i PO nazywaj¹ wype³nianie oczekiwañ wyborców „dzia³aniem
pod publiczkê”. NajwyraŸniej nie wiedz¹,
¿e wed³ug Konstytucji RP, owa „publiczka” jest najwy¿szym Suwerenem. I ta
„publiczka” wybiera swoich reprezentantów, tak¿e do Rady Warszawy.
Za dwa lata wyborcy mog¹ zastanowiæ
siê przy urnach, czy o taki spokój chodzi³o.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem
• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%

POzytywnie

1 stycznia br. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych dotycz¹ca zdjêcia z gruntów rolnych po³o¿onych w granicach administracyjnych miast, stanowi¹cych u¿ytki klas
IV-VI, ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych. Czyli krótko pisz¹c, z punktu widzenia Warszawy, nast¹pi³o znaczne uproszczenie procedury odrolnienia
gruntów rolnych na terenie miasta.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w stolicy Polski
ponad po³owê powierzchni miasta stanowi¹
obszary rolnicze, sady, ³¹ki i pastwiska.
Nie oznacza to jednak, ¿e grunty rolne
automatycznie zmieni¹ swoje przeznaczenie. Zniknie tyko uci¹¿liwa procedura, która jest teraz obowi¹zkowa. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e sama decyzja o odrolnieniu gruntów nie oznacza mo¿liwoœci budowania przez
deweloperów dowolnych budynków.
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie wydaje siê decyzjê o warunkach
zabudowy, która musi uwzglêdniaæ m.in.
zapisy studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Jednak, aby mieæ gwarancjê ³adu
przestrzennego, konieczne jest przyspieszenie tworzenia i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na terenach o najwiêkszym natê¿eniu inwestycyjnym w
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Tak zastanawiam siê, czy weto Prezydenta RP do nowelizacji ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych nie by³o umotywowane m.in. mo¿liwoœci¹ dalszego, szkodliwego dzia³ania Komisji Maj¹tkowej.
Chyba wiêkszoœci z nas utkwi³o w pamiêci, jak w po³owie 2008 r. rzeczoznawcy, wynajêci przez siostry El¿bietanki, wycenili 47 ha gruntów rolnych w rejonie ulicy Wyszkowskiej na Bia³o³êce na kwotê
30,7 mln z³, pomimo ich realnej wartoœci
rynkowej wynosz¹cej minimum 240 mln z³.
Swoj¹ drog¹, Komisja Arbitra¿owa
Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych uzna³a na pocz¹tku stycznia br., ¿e wycena by³a sporz¹dzona w sposób niezgodny z prawem;
rzeczoznawcy nie uwzglêdnili tego, ¿e
ziemia w lokalnym studium zagospodarowania przestrzennego by³a przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

Bud¿et 2009
W paŸdzierniku ubieg³ego roku w
felietonie „Bud¿etowa kuchnia” stara³em
siê przybli¿yæ Pañstwu procedury tworzenia bud¿etu, czyli katalogu dochodów
i wydatków, corocznie realizowanych w
naszej dzielnicy. Dziœ nasz bud¿et nie jest
projektem, o którym pisa³em w paŸdzierniku, lecz sta³ siê ju¿ faktem.
Jak wygl¹da on w rzeczywistoœci? W
tegorocznym bud¿ecie miasto zaprojektowa³o nam plan dochodów i mo¿liwoœæ
wydatków na poziomie 264 milionów
z³otych. Pozwolê sobie na roz³o¿enie tej
kwoty na czynniki pierwsze, aby mocniej uwypukliæ ich strukturê. Najwiêksz¹
kwotê w bud¿ecie stanowi¹ wydatki bie¿¹ce - jest to 236,8 miliona z³otych. Na
wydatki bie¿¹ce sk³adaj¹ siê zarówno
wynagrodzenia i pochodne - 115 milionów z³otych jak i wydatki rzeczowe - ponad 109,6 miliona z³otych. Od razu pragnê Pañstwa uspokoiæ, ¿e owe 115 milionów z³otych nie idzie wy³¹cznie na
pensje dla urzêdników z K³opotowskiego. Samorz¹d praski jest bowiem pracodawc¹ dla ponad 2200 pracowników, z
których wiêkszoœæ stanowi¹ nauczyciele
i pracownicy administracji oœwiatowej
(ponad 1500 osób). Pracownicy samorz¹dowi to tak¿e pracownicy bibliotek,
domu kultury, oœrodka sportu, zarz¹du
gospodarowania nieruchomoœciami i praskich terenów publicznych, oraz oœrodka pomocy spo³ecznej. Wychodzi na to,
¿e praski samorz¹d jest w chwili obecnej chyba jednym z najwiêkszych pracodawców w naszej dzielnicy. Przechodz¹c do dalszego rozbioru praskich wydatków, nale¿y zauwa¿yæ wydatki rzeczowe - 109,6 miliona z³otych. W ich
strukturze g³ówn¹ pozycjê stanowi¹
œrodki przeznaczone na remonty. Ogó³em bêdzie to kwota ok. 25 milionów
z³otych, w zdecydowanej wiêkszoœci alokowana na remonty substancji komunalnej (17 milionów z³otych na remonty zasobów stanowi¹cych w 100% maj¹tek
miasta plus 5,3 miliona z³otych dop³at
do zaliczki „B” we wspólnotach miesz-

kaniowych), a tak¿e remonty dróg (ok.
1 miliona z³otych) i placówek oœwiatowych (ok. 1,7 miliona z³otych). Pozosta³e
75 milionów to w wiêkszoœci koszty
utrzymania infrastruktury, czyli op³aty
za media (co, ccw, woda i kanalizacja,
energia elektryczna, telefony), a tak¿e
podatki, zimowe utrzymanie dróg, odœnie¿anie, utrzymanie zieleni, drobne
naprawy i zakupy, szkolenia, ubezpieczenia, odszkodowania itp. Oprócz wydatków bie¿¹cych realizowane na Pradze bêd¹ wydatki inwestycyjne, których
poziom w 2009 roku wynosiæ ponad 27
milionów z³otych. Najwa¿niejsze pozycje z zakresu inwestycji w tegorocznym
bud¿ecie to budowa boiska sportowego
wraz zapleczem przy ulicy Kawêczyñskiej 44 – 6,7 miliona z³otych, rewitalizacja praskich nieruchomoœci – 5,5 miliona z³otych, inwestycje w sferê oœwiaty
i edukacji – 4,7 miliona z³otych oraz
modernizacja ulicy Bia³ostockiej, czyli
dzia³ Transport i ³¹cznoœæ - 1 milion z³otych. Dramatu wiêc nie ma, choæ zapewne przyda³yby siê jeszcze wiêksze pieni¹dze, szczególnie na remonty kamienic, choæby na wymiany b¹dŸ zamontowanie drzwi wejœciowych czy remonty i
malowanie klatek schodowych, które
czêsto pêdzla malarskiego od wieków nie
widzia³y.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Monografia Bazyliki
dokoñczenie ze str. 1

stustronicowy album wydany
zosta³ w twardej oprawie przez
tutejsz¹ parafiê ksie¿y salezjanów z okazji stulecia œwi¹tyni,
któr¹ to zaczêto wznosiæ w
1908 r. Publikacja dostêpna
jest w przykoœcielnej ksiêgarni (wejœcie na zewn¹trz koœcio³a, od strony pêtli tramwajowej
na ul. Kawêczyñskiej) za jedyne 30 z³.
Ca³oœæ materia³u autor podzieli³ na siedem czêœci: Okres
pierwszy: Narodziny Bazyliki.
Okres drugi: Bazylika pod zarz¹dem Archidiecezji. Okres
trzeci: Bazylika pod opiek¹
Salezjanów do wojny 1939
roku. Okres czwarty: Wojna i
okupacja niemiecka. Okres
pi¹ty: ¯ycie w Bazylice w czasach komunizmu. Okres szósty: Dzia³alnoœæ Bazyliki od
roku 1990 do dziœ. Okres siódmy: Dzieñ dzisiejszy Bazyliki.
Niesposób przywo³aæ licznych informacji i ciekawostek,
które wielokrotnie po raz pierwszy publikuje w swoim dziele
w³aœnie ks. Bronis³aw Kant,
dlatego szkoda, ¿e autor nie
zdecydowa³ siê jednak na
umieszczenie stosownych odnoœników i przypisów, co zwiêkszy³oby jeszcze walory poznawcze i naukowe publikacji.
Miêdzy innymi dok³adnie
prezentuje ciekawe sylwetki
fundatorów koœcio³a – ksiêcia
Micha³a Radziwi³³a i jego ¿ony

ksiê¿nej Marii z Zawiszów Radziwi³³owej. Po przedwczesnej
œmierci mê¿a sama zajê³a siê
wznoszeniem œwi¹tyni, która
to bez w¹tpienia sta³a siê dzie³em jej ¿ycia. Dzie³u temu osobiœcie b³ogos³awi³ papie¿ Pius
X, który przekaza³ m.in. relikwie i pami¹tki, do dziœ znajduj¹ce siê w œwi¹tyni, jak np.
piêkny relikwiarz z cierniem z
korony cierniowej Chrystusa.
Wiele serca dla Bazyliki okaza³ pierwszy nuncjusz odrodzonej w 1918 r. Polski, arcybiskup Achilles Ratti, póŸniejszy papie¿ Pius XI, który o nieukoñczonej jeszcze œwi¹tyni
powiedzia³, ¿e jest to najpiêkniejszy koœció³ w Polsce.
Ksiê¿na, która osobiœcie
spotka³a za³o¿yciela salezjanów œw. Jana Bosko, opiekuna biednej m³odzie¿y, zapragnê³a podobne dzie³o, jak za³o¿one przez niego we w³oskim
Turynie, stworzyæ przy Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie. Jak dowiadujemy siê z
ksi¹¿ki, nieprosta by³a droga
przekazania buduj¹cej siê
œwi¹tyni Salezjanom. Ostatecznie Aleksander kardyna³ Kakowski, Arcybiskup Metropolita Warszawski, dekretem z 18
listopada 1931 roku, „odda³ na
wieczne czasy Towarzystwu
Ksiê¿y Salezjanów tê œwi¹tyniê
i powstaj¹ce przy niej dzie³o”.
Autor monografii s³usznie
wielokrotnie podkreœla, ¿e obszar okolic Bazyliki
powinien byæ zgodnie
z prawd¹ nazywany
nie Szmulowizn¹,
lecz Micha³owem (od
imienia wspomnianego Micha³a Radziwi³³a), która to nazwa,
niestety, prawie zanik³a, jednak nie mo¿na zgodziæ siê z jego
stwierdzeniem, ¿e
nazwa Szmulowizna
zaczê³a byæ w odniesieniu do tej czêœci
Pragi nagminnie stosowana dopiero po
1989 r.
W ksi¹¿ce odnajdziemy te¿ bardzo
ciekawy zapis poparty stosownym dokumentem, który odkrywa nieznane dot¹d
fakty zwi¹zane z fi-
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gur¹ Matki Boskiej z 1908 r.
fundowan¹ m.in. przez pracowników fabryki „Labor”, stoj¹c¹ obecnie na rogu ulic Z¹bkowskiej i Korsaka. O zakoñczeniu jej renowacji pisaliœmy
zreszt¹ na ³amach Nowej Gazety Praskiej w grudniu ub.r.
Dziêki ksi¹¿ce ks. Kanta dowiedzieliœmy siê, ¿e wspomniana figura zosta³a w 1908 r. ods³oniêta na przeciwleg³ym rogu
ulic Radzymiñskiej i Kawêczyñskiej. Przeszkadza³a jednak w
ruchu ulicznym, gdy¿ zajmowa³a du¿o miejsca i przechodnie
musieli czêsto schodziæ na
jezdniê, by j¹ omin¹æ, wobec
czego proboszcz Bazyliki ks.
Antoni Hlond 6 wrzeœnia 1934
r. (zapewne na proœbê warszawskiego magistratu) pisemnie zgodzi³ siê na przeniesienie tej figury na stronê przeciwleg³¹, gdzie zosta³a wkrótce
ustawiona na rogu Z¹bkowskiej
i Korsaka, przy œciêtym naro¿niku powstaj¹cej wówczas kamienicy pana Chojnowskiego.
I tu stoi do dziœ. Mo¿e nasi czytelnicy pamiêtaj¹ figurê w dawnym miejscu, mo¿e ktoœ zachowa³ star¹ fotografiê?
Na koniec chcê podziêkowaæ
mi³oœnikowi Pragi, p. W³adys³awowi Kaplerowi, za zwrócenie
mi uwagi na zamieszczon¹ w
monografii Bazyliki informacjê
dotycz¹c¹ ww. figury.
Micha³ Pilich

ul. Jagielloñska 7
tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98
www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19
tel. (22) 619 11 20
(22) 670 20 61

• p³ywalnia:
- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)
• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
wynajem, imprezy
BEZP£ATNY PARKING
od ul. Wrzesiñskiej

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y
23 stycznia w hali sportowej przy ul.Szanajcy17/19 odby³ siê
pierwszy (z dwóch) Turniej Pi³ki No¿nej. Zorganizowany zosta³ przez
Wydzia³ Sportu Dzielnicy Pragi Pó³noc dla dzieci (w wieku 7-12
lat) - z pó³nocnopraskich punktów dziennego pobytu.
Spoœród setki dzieciaków (najczêœciej z ubogich praskich rodzin), które zg³osi³y siê do tej rywalizacji wygra³y trzy zespo³y: I miejsce - „LAMPARTY”; II miejsce
- „SZAKALE”; III miejsce - „WILKI”. Dyrektor Zbigniew Korcz wrêczy³ z³ote, srebrne i br¹zowe puchary, a pozosta³ym uczestnikom dyplomy za udzia³ i s³odycze.
Drugi turniej odbedzie siê 30 stycznia od godz. 10. Organizatorzy zapraszaj¹
do udzia³u m³odzie¿ w wieku 13-16 lat.
Tekst i foto: Andrzej Bia³ow¹s

