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PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

ul. K¹ty Grodziskie, Bia³o³êka
- osiedle 10 budynków czterosegmentowych
- ka¿dy segment o powierzchni 158 m2
- dzia³ki od 290 do 430 m 2
- oddanie III kw. 2008
- wysoki standard developerski

Biuro sprzeda¿y
ul. Zdziarska 64
tel. 0608-415-915

kupowaæ œmieci i œmieciæ. Mo¿emy marnotrawiæ energiê.
Pomyœlmy jednak, czy
wszystko, co nam sprezentuje
œwiêty Miko³aj, musi byæ wielokrotnie opakowane? Kolejne
papierki, folie, torby foliowe trafi¹ na wysypisko. Ka¿dego roku,

POD£OGOWE

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
Ju¿ rozpoczêliœmy zapisy do Poradni Leczenia Jaskry
na 2008 r. (w ramach NFZ), tel. 022 833-43-43

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

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

Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

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

BEZP£ATNE BADANIA!

www.demeter.com.pl
- wiêcej informacji na str. 2

„S³owo sta³o siê cia³em”
Wydaje siê, ¿e o Œwiêtach
Bo¿ego Narodzenia wiemy
wszystko. Od lat z ochot¹ celebrujemy zwi¹zane z nimi
zwyczaje. Siadamy do wigilijnego sto³u wraz z pierwsz¹
gwiazdk¹, idziemy na Pasterkê, staramy siê, aby by³o ro-

Czas na ekoprezenty
Œwiêta s¹ znakomit¹ okazj¹,
aby pokazaæ, ¿e ka¿dy z nas
ma wp³yw na œrodowisko, w którym ¿yje – przekonuje Fundacja „Nasza Ziemia”. Ten wp³yw
wywieramy za pomoc¹ portfeli i
kart kredytowych. To, co kupujemy, zmienia œwiat! Mo¿emy
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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

Nak³ad 25.000 egz.

www.inspiro.waw.pl

nowa gazeta
Wszystkim
obecnympraska
i przysz³ym Pacjentom
¿yczymy
Weso³ych Œwi¹t
i szczêœliwego Nowego Roku

w³aœnie w grudniu, w okresie
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, handel zbiera najwiêksze ¿niwo. W
tym okresie w Polsce produkuje siê blisko 1,5 mln ton œmieci!
Czy kupuj¹c prezenty i robi¹c
zakupy na œwiêta, musimy przydokoñczenie na str. 3

dzinnie, uroczyœcie. Ale czy w
pospiesznych przygotowaniach wigilijnych potraw, ubieraniu choinki, kupowaniu prezentów nie zatraciliœmy istoty
tych Œwi¹t, nie zgubiliœmy
tego, co najwa¿niejsze, tego,
¿e narodzi³ siê nam Bóg?
O okolicznoœciach przyjœcia
na œwiat Jezusa Chrystusa, o
k³opotach z ustaleniem daty
jego narodzin, o pierwszej
gwiazdce, symbolicznej wymowie darów Trzech Króli, oraz o

znaczeniu Bo¿ego Narodzenia
rozmawiamy z ks. Paw³em
Mazurkiewiczem z koœcio³a
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej na Tarchominie.
- W jakim momencie dziejów by³ œwiat i Galilea w
chwili narodzin Jezusa?
- Ca³y basen Morza Œródziemnego by³ wówczas pod panowaniem rzymskim. W³adza cesarza
Augusta, który wtedy panowa³
dokoñczenie na str. 6

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

Dwa testamenty

Niekoñcz¹ca siê historia
Tê bulwersuj¹c¹ sprawê relacjonowaliœmy Czytelnikom jako
pierwsi, od samego pocz¹tku, a¿ – jak siê spodziewaliœmy – do
szczêœliwego fina³u. Ma³¿eñstwo Krzeszewskich wesz³o w posiadanie dwóch kamienic przy Tykociñskiej na podstawie sfa³szowanego testamentu ich ciotki, Florentyny Krzeszewskiej.
S¹d stwierdzi³ ewidentne fa- nica testatorki. W myœl owego
³szerstwo testamentu bêd¹ce- testamentu budynki przy Tykogo w posiadaniu ma³¿eñstwa ciñskiej zosta³y przekazane ró¿Krzeszewskich i prawdziwoœæ nym instytucjom koœcielnym.
testamentu, który mia³a w swo- Zapad³ wyrok - 2 lata, w zawieim domowym archiwum brata- szeniu na 5 lat, ze wzglêdu na
wiek i stan zdrowia oskar¿onego Miros³awa K. Wyrok umiarkowanie satysfakcjonuj¹cy walcz¹cych o sprawiedliwoœæ
mieszkañców budynków. Oka-

Zbadaj
s³uch

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w
gabinecie firmy Fonikon przy
ul. Kondratowicza 37 (vis a vis
Szpitala Bródnowskiego, tel.
022 353 06 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!
Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie
na miarê
XXI wieku!

zuje siê, ¿e radoœæ lokatorów
Tykociñskiej 30 i 40 by³a przedwczesna. Tu¿ przed zapadniêciem wyroku, oskar¿ony Miros³aw Krzeszewski przekaza³
dokoñczenie na str. 12

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Radzymiñska
uratowana?
W ostatnim tegorocznym wydaniu pytamy o to
burmistrza Targówka, Grzegorza Zawistowskiego.
- Uwa¿am, ¿e sprawa zosta- przy Radzymiñskiej - ¿e z kolei
³a ju¿ przes¹dzona tak, jak w ustawie o gospodarowaniu
wszyscy tego pragnêliœmy.
nieruchomoœciami rolnymi
Warto jednak przypomnieæ, Skarbu Pañstwa w art. 24 ust.
¿e na dziœ mamy sytuacjê zu- 7B dopisano, ¿e „prezes agenpe³nie kuriozaln¹. Przypomnê cji (nieruchomoœci rolnych –
przebieg wydarzeñ, które do przyp. red.) przekazuje nieodp³atnie w trwa³y zarz¹d minitego doprowadzi³y.
Gdy by³a minister sportu strowi w³aœciwemu ds. sportu i
og³osi³a, ¿e kupcy ze Stadionu kultury fizycznej na jego wnioX-lecia dostan¹ zupe³nie ina- sek nieruchomoœci niezbêdne
czej przez nas planowany teren do przygotowania i przeprowatzw. Bramy Bia³ostockiej, z jed- dzenia turnieju fina³owego
nej strony mieszkañcy samo- EURO 2012”. Minister Jakurzutnie zaczêli zbieraæ podpisy biak, maj¹c taki zapis w ustawie dwukrotnie zwróci³a siê do
protestu (zebrali ponad 20 tysiêprezesa agencji (30 sierpnia i
cy), z drugiej my, jako zarz¹d,
24 wrzeœnia). Tote¿ prezes
zaczêliœmy szukaæ dróg prawagencji 25 wrzeœnia, a zatem
nych. Wiadomo by³o od pocz¹tna miesi¹c przed wyborami,
ku, ¿e by³ to pomys³ absurdalprzekaza³ tê nieruchomoœæ z
ny, zw³aszcza gdy przyjêto zadok³adnie takim uzasadnie³o¿enie, ¿e w marcu-kwietniu niem: na przygotowanie i prze2008 bêdzie ju¿ tam funkcjono- prowadzenie turnieju fina³owewa³o targowisko. Gdyby w ogó- go EURO 2012, do³¹czaj¹c do
le mo¿na by³o o czymœ takim tego pisma protokó³ zdawczomówiæ, to przygotowane terenu odbiorczy. Tego, oczywiœcie,
zajê³oby oko³o 3 lat!
minister nie podpisa³a, bo jak
Teren by³ w gestii Agencji siê ma targowisko do turnieju
Nieruchomoœci Rolnych, a za- fina³owego? Gdyby to zrobi³a,
tem, zgodnie z ustaw¹ o agen- mielibyœmy natychmiast podcji móg³ byæ przekazany nieod- stawê do oddania sprawy do
p³atnie tylko na cele spo³eczne s¹du za z³amanie ustawy. I na
(budowa stadionu, szko³a itp.). dziœ sytuacja jest w³aœnie w zaZ racji organizacji w Polsce wieszeniu. Nowy minister sporEURO 2012 zosta³a uchwalo- tu musi tê sprawê rozwi¹zaæ.
na tzw. specustawa, przyspie- Mam wra¿enie, ¿e teraz to jest
szaj¹ca procedury zwi¹zane z akt du¿ej odwagi: stan¹æ puobiektami na ten cel; na jej koñ- blicznie i powiedzieæ, ¿e hancu dopisano rozdzia³ 7. mówi¹- dlu na Radzymiñskiej nie bêcy - dla mnie bez w¹tpienia dzie. S¹dzê, ¿e nast¹pi to jeszzwi¹zany w³aœnie z terenem cze w tym roku.
(T)

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥
ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200
tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21
♦ Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych.
♦ Przyjmujemy zamówienia œwi¹teczne na wynos.
www.megabait.pl

Marzenia o nowej Œw. Wincentego
Mówi³o siê o tym od lat: nie rozbudowywana praktycznie od chwili swego powstania jeszcze w XIX wieku ul. Œw. Wincentego ma
byæ poszerzona o jeszcze jedn¹ jezdniê. Ka¿da zmieniaj¹ca siê co
4 lata w³adza samorz¹dowa by³a ju¿ blisko. I na tym siê koñczy³o.
Teraz sytuacja sta³a siê ju¿ sadzie opanowali mieszkañcy
tragiczna. Korki od urzêdu przy Marek, Wo³omina i innych okoKondratowicza do ronda ¯aba licznych miejscowoœci. Z kolei te
s¹ praktycznie ca³y dzieñ, tak- koncepcje i plany, które przygo¿e w niedziele i œwiêta.
towywano kilka lat temu nie maj¹
- Nic w tym dziwnego – mówi ju¿ nic wspólnego z rzeczywistoburmistrz Targówka, Grzegorz œci¹: rozwinê³o siê budownictwo
Zawistowski – nie tylko miesz- mieszkaniowe, a samochód
kañcy Targówka chc¹ dojechaæ przesta³ byæ luksusem – w niedo centrum, ale jest to jedna z których rodzinach jest ich kilka, i
trzech dróg dla mieszkañców wszystkie chc¹ gdzieœ dojechaæ.
Bia³o³êki (od G³êbockiej przez
Rok temu, gdy zosta³ po wyŒw. Wincentego). Objazd Radzy- borach samorz¹dowych powomiñsk¹ te¿ praktycznie nie wcho- ³any zarz¹d pod moim kierundzi w rachubê, bo tê ulicê w za- kiem, w³aœnie przebudowê tej

Zdrowych, radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nadchodz¹cym Roku
w imieniu wszystkich cz³onków SLD Praga Pó³noc
i radnych koalicji Lewica i Demokraci
¿yczy
Przewodnicz¹cy SLD Praga Pó³noc, Radny m.st. Warszawy
Sebastian Wierzbicki

www.sebastianwierzbicki.pl

2 nowa gazeta praska

ulicy uznaliœmy za pierwszoplanow¹ inwestycjê drogow¹.
Na dziœ jest to wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
jako inwestycja ZDM. Problemów
jest jednak sporo: 29 paŸdziernika odby³ siê przetarg, który nie
da³ ¿adnego rezultatu. Nastêpny
planowany jest na styczeñ.
Na dziœ nie jest nawet do koñca sprecyzowana koncepcja, bo
by³y co najmniej dwie: jedna –
poprowadzenie ulicy na estakadzie, która rozpoczyna³aby siê za
rondem ¯aba i ci¹gnê³a do Budowlanej, a druga – prowadz¹ca ulicê w poziomie terenu, z wygiêciem na wysokoœci Cmentarza Bródnowskiego, który omija³aby od strony Targówka Mieszkaniowego. W ten sposób pozosta³y przy cmentarzu odcinek
drogi nabra³by charakteru drogi
lokalnej, obs³uguj¹cej cmentarz.
Ka¿dy z tych pomys³ów by³by
dobry, gdyby zaczêto go realizowaæ. Od lat istnieje rezerwa tere-

SYLWESTER!
TANIO!
IMPREZY FIRMOWE!

022 679-36-30
0603-956-654

nu pod drug¹ nitkê ulicy. Bardzo
pilnujemy, by nie by³y zawierane
nowe umowy dzier¿awy, przede
wszystkim, ¿eby unikn¹æ konfliktów. S¹dzê, ¿e w ci¹gu oko³o 4
lat nowa ulica powinna powstaæ.
Od redakcji: Nowa ul. Œw.
Wincentego – a projekt oficjalnie nosi nazwê „Opracowanie
projektu przebudowy ul. Œw.
Wincentego na odcinku od
ronda ¯aba do ul. G³êbockiej”
- obejmuje koncepcje wariantowe rozwi¹zañ z analiz¹ ekonomiczn¹, a tak¿e projekt budowlany i wykonawczy oraz
wszystkie niezbêdne uzgodnienia i decyzje, ³¹cznie z pozwoleniem na budowê. Wymaga to tak¿e, oczywiœcie, zbadania potoków ruchu na tym terenie z uwzglêdnieniem ich
rozwoju w przysz³oœci. Obawiamy siê, ¿e tak szeroki przetarg mo¿e skoñczyæ siê kolejn¹
pora¿k¹. Na stronie internetowej Zarz¹du Dróg Miejskich
znajduje siê tak¿e tzw. specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wynika z niej wprost,
¿e Zarz¹d Dróg Miejskich od
oferentów oczekuje wszystkiego: od przygotowania koncepcji po projekt i pozwolenie na
budowê. Ale mo¿e siê uda…
Czego wszystkim ¿yczymy.

OKULISTA - OPTYK

Gor¹cy problem
Wraz z nastaniem zimy powraca gor¹cy problem, i nie chodzi tu wcale o odœnie¿anie ulic... Spotykamy siê z nim wszyscy, bowiem ju¿ niemal wszêdzie – w centrach handlowych,
w urzêdach, bankach i na pocztach panuje temperatura rodem z tropików. Obs³uga prezentuje ubiory z letnich kolekcji,
a my, klienci mêczymy siê niemi³osiernie w okryciach zgodnych z kalendarzem œrodkowoeuropejskiej zimy. A gdzie has³o: „Klient nasz pan”? Ta swoista moda na przegrzewanie
pomieszczeñ nie dotknê³a jeszcze chyba tylko ma³ych sklepików, których w³aœciciele nawykli do liczenia siê z kosztami.
Jednak przy tak znacznym tych dniach jest t³um ogarniêrozmiarze tej „epidemii” nie dzi- tych przedœwi¹tecznym sza³em
wi skala zachorowañ na wszel- warszawiaków) staj¹ siê nakiego rodzaju przeziêbienia. prawdê ciê¿k¹ prób¹, tym poProblem nie jest wiêc ani b³a- wa¿niejsz¹ dla osób starszych
hy, ani tym bardziej iluzorycz- i schorowanych.
ny. Zakupy w takich warunkach
A co na to wszystko przepi(dodatkowym utrudnieniem w sy? Okazuje siê, ¿e uwzglêd-

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

niaj¹ one tylko temperaturê minimaln¹, która dla miejsca pracy wymagaj¹cego niewielkiego
ruchu oraz dla pracy biurowej
wynosi 18 oC. W minionym
ustroju zapewnienie minimalnej
temperatury by³o spraw¹ priorytetow¹, ale dziœ, w dobie dobrobytu, takie przepisy nie odpowiadaj¹ ju¿ wyzwaniom rzeczywistoœci. Póki co, pozostaje
wiêc tylko odwo³anie siê do
umiaru i rozs¹dku osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.
Ale problem ma tak¿e swój
szerszy, wrêcz globalny wymiar.
Ca³kiem niedawno Al Gore
otrzyma³ Pokojow¹ Nagrodê
Nobla za wysi³ki na rzecz powstrzymania zmian klimatu,
zaœ Unia Europejska od pewnego ju¿ czasu nak³ada na
swoich cz³onków ograniczenia
emisji CO2. Polska, z gospodark¹ niemal ca³kowicie opart¹
na wêglu, na tle innych krajów
europejskich wypada bardzo
blado, st¹d te¿ rz¹dowe próby
zwiêkszenia przyznanych nam
limitów emisji. Jednak zdaniem
nowego Ministra Œrodowiska
Macieja Nowickiego powinniœmy przede wszystkim promo-

waæ efektywne oszczêdzanie
energii. Zdawa³oby siê: nic nowego. Przecie¿ Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmuj¹c urz¹d
prezydenta Warszawy obiecywa³a oszczêdnoœci energii w
podleg³ych jej placówkach.
Mo¿e jednak, poza wymian¹
¿arówek na energooszczêdne,
warto przyjrzeæ siê np. temperaturom i wydatkom na ogrzewanie, choæby w dzielnicowych biurach obs³ugi mieszkañców? Kuse bluzeczki
urzêdniczek i dyskomfort interesantów ka¿¹ s¹dziæ, ¿e
oszczêdnoœci mo¿na poczyniæ
spore. Gdyby takie zmiany objê³y tak¿e inne placówki: poczty, banki, sklepy itd., nasze
¿ycie sta³oby siê l¿ejsze i o
wiele zdrowsze, a to przecie¿
czysta oszczêdnoœæ.
Kr.

Jeœli masz wiêcej ni¿ 35 lat i nie leczysz siê na jaskrê
zapraszamy na BEZP£ATNE BADANIA profilaktyczne.
Poradnia Leczenia Jaskry w ramach NFZ.
Zapisy na telefon - liczba miejsc ograniczona.

Lecznica DEMETER, ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Z.P.U.H. EDYTA

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.pl

XIV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pod kobiec¹ rêk¹
Ostatnia chyba w tym roku sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc
przebiega³a wyj¹tkowo spokojnie.
Trudno powiedzieæ, czy by³a to
zas³uga radnej El¿biety Kowalskiej Kobus, która debiutowa³a w
roli przewodnicz¹cej rady czy
œwi¹tecznej ju¿ atmosfery, któr¹
na wstêpie sesji stworzy³ chór z
gimnazjum Nr 30 przy ulicy Szanajcy œpiewaj¹c kolêdy. Trochê
nerwowoœci wywo³a³y korekty do
porz¹dku obrad, które zaproponowa³a przewodnicz¹ca Kowalska i zarz¹d dzielnicy. Rada bez
problemów zaaprobowa³a zaproponowane przez Kowalsk¹ odchudzenie porz¹dku obrad o zdjêcie punktów zwi¹zanych z osobami wiceprzewodnicz¹cych rady
Baranowskiego i Siborenko.
Obecni wiceprzewodnicz¹cy najpierw zapowiedzieli swoje rezygnacje z pe³nionych funkcji, a nastêpnie siê z nich wycofali. Rada
po lekko burzliwej debacie nie wyrazi³a zgody na wprowadzenie do
porz¹dku obrad tej sesji jakichkolwiek zmian na tych funkcjach. Zarz¹d w swoich propozycjach
osi¹gn¹³ po³owiczny sukces.
Rada zgodzi³a siê na rozpatrywanie zmian dotycz¹cych mo¿liwoœci sprzeda¿y na Pradze alkoholu na imprezach otwartych, a nie
wyrazi³a zgody na zajmowanie
siê propozycjami zmian statutu
miasta.
Rozpoczê³o siê bardzo zgodnie. Radni jednog³oœnie wyrazili
zgodê na obsadzenie wakuj¹cego mandatu po Alicji D¹browskiej
przez Zofiê Kozdrój, doœwiadczon¹ radn¹ z lat 1994-2002.
Radna Kozdrój w kolejnym punkcie porz¹dku obrad po wejœciu
do komisji bud¿etu zosta³a wybrana jej przewodnicz¹c¹. By³a
to bowiem tak¿e sesja zmian kadrowych. Po przesileniu na sesji
poprzedniej, kiedy reprezentuj¹ca PO El¿bieta Kowalska-Kobus

zasta³a przewodnicz¹c¹ rady, na
tej sesji masowo do dymisji zaczêli podawaæ siê przewodnicz¹cy komisji z PiS. Zrezygnowali z
funkcji przewodnicz¹cego komisji bud¿etu szef klubu PiS Pawe³
Lisiecki, z funkcji przewodnicz¹cego komisji kultury i kultury fizycznej Dariusz Wieczorek (zast¹pi³ go Piotr Pietruszyñski PO), z funkcji przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Sebastian
Kêdzierski (zast¹pi³a go Barbara Kwaœniewska – PO). WyraŸnie kontestuj¹cy pracê rady po
swoim odwo³aniu z funkcji przewodnicz¹cego Jacek Wachowicz
wycofa³ siê z pracy komisji bud¿etu i kultury oraz kultury fizycznej. Ten¿e radny w³o¿y³ wiele wysi³ku w próbê podjêcia debaty
nad spraw¹ budowy hali sportowej przy Kowieñskiej 12/20 i
obarczenia burmistrz Jolanty Koczorowskiej odpowiedzialnoœci¹
za brak postêpu przy tym dziele,

pomniku jak twierdzi radny Ireneusz Tondera - LiD nieudacznictwa PiS w poprzedniej kadencji. Przypomnijmy: sprawê od
roku pod przewodnictwem radnego Kêdzierskiego z PiS bada³a komisja rewizyjna rady bez
¿adnych efektów i wniosków,
czego zreszt¹ mo¿na by³o siê
spodziewaæ, jak twierdz¹ radni
PO i LiD.
Punkt wolne wnioski mia³ byæ
popisem sarkastyczno - oratorskich i krasomówczych mo¿liwoœci radnych PiS i PWS. Umiejêtnoœci jednak nie sta³o. Radna
Sosnowska - PWS wnosi³a o
podjêcie dzia³añ w celu zlikwidowania uprzywilejowanej pozycji
tramwajów na moœcie Œl¹skoD¹browskim, czemu natychmiast sprzeciwi³ siê radny Wieczorek- PiS. Jak zwykle wyp³ynê³a sprawa „poradzieckiej” kamienicy przy Targowej 76. Poruszano sprawy zaawansowania

Czas na ekoprezenty
dokoñczenie ze str. 1

nosiæ do domów setki jednorazowych torebek? Wystarczy
zabraæ ze sob¹ na zakupy kilka
du¿ych toreb wielokrotnego
u¿ytku. Im mniej œmieci wyniesiemy ze sklepu, tym mniej zap³acimy za wywóz odpadów i
mniej ich trafi na wysypiska.
To, co wybieramy na prezenty, czêsto szybko siê psuje, na przyk³ad takie jednorazowe prezenty, które po zu¿yciu wyrzucamy na œmieci. Trafiaj¹ tam masowo toksyczne
baterie, u¿ywane w wielu tanich gad¿etach. Mo¿e zatem
warto chwilê siê zastanowiæ i
zamiast wielu „jednorazówek”
kupiæ rzeczy trwalsze.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
Sylwester, kojarz¹ siê nam z feeri¹ œwiate³. Mo¿e warto jednak
poœwieciæ ekologicznie, zamiast
energo¿ernych ¿arówek stosuj¹c ekologiczne œwietlówki. Zu¿yj¹ mniej pr¹du, spali siê mniej
wêgla potrzebnego do wyprodukowania energii, mniejsza bêdzie emisja dwutlenku wêgla, a
my zap³acimy mniejszy rachunek za energiê.
Warto, aby wœród prezentów
znalaz³y siê rzeczy praktyczne i
ekologiczne; sprezentujmy wiêc na
przyk³ad zestaw energooszczêdnych œwietlówek, dziêki którym rachunki za pr¹d zmniejsz¹ siê nawet o 20% miesiêcznie lub specjaln¹ koñcówkê napowietrzaj¹c¹

rewitalizacji praskich kamienic,
przetargu na modernizacjê boiska przy Kawêczyñskiej 44 i
budowy lekkiej hali sportowej
przy SP 73 na Bia³ostockiej. W
tej ostatniej sprawie mocno znów
protestowa³ radny Wachowicz,
co z kolei zdenerwowa³o radnego Tondera, który po raz kolejny
na sesji wniós³, aby radni Pragi,
a mieszkañcy Targówka nie wypowiadali siê w sprawach praskich (radny Wachowicz bowiem
zamieszkuje na ulicy, która to administracyjnie znajduje siê w
dzielnicy Targówek). By³y to najmocniejsze akcenty sesji, która
w sumie przebiega³a - jak na dotychczasowe doœwiadczenia
praskie - w spokojnej i œwi¹tecznej atmosferze.
DCH

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938
do prysznica, dziêki której ograniczymy zu¿ycie wody do 30%.
Wszystkim, którzy s¹ bardzo
zajêci i wiecznie brakuje im czasu, czêsto wydaje siê, ¿e prezenty zrekompensuj¹ ich dzieciom i
najbli¿szym osobom – czas i troskê, która im siê nale¿y. Ich w³aœnie Mira Stanis³awska-Meysztowicz, prezes Fundacji „Nasza Ziemia” zachêca: Podarujmy sobie i
swoim bliskim „Czas”. Czas na
rozmowy, wspólny posi³ek lub spacer bez poœpiechu, czytanie razem
z dzieæmi, pójœcie do kina czy teatru, spotkanie dalszej rodziny,
przyjació³… i to nie tylko w Œwiêta. Odkryjmy znowu magiê otaczaj¹cego nas œwiata; zauwa¿my ptaki na niebie, chmury, obrazy odbite w ka³u¿ach, deszcz na policzku… Warto siê zatrzymaæ. Bêdzie
zdrowiej, przyjaŸniej i ekologicznie. Spróbujmy!
O.K.

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

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ
Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wystarczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w
poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby
wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza
23 w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za³atwi na poczekaniu!
Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept
ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniejszych stacji diagnostycznych w Polsce.
Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w
rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.
Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do
postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputerowe badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo
badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników
badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie okulary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przyst¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ
oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czynnoœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:
Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³adniejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.
W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,
a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.
Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹
tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,
jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i
m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowanym smaku.
W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe znanej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bardzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnowszej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystosowuj¹ siê do oka.
- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warszawie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie
moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas odwiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz
urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus
10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7
dioptrii.
Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêkszej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.
„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do
centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

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
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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)
XVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Uchwa³a za uchwa³¹
Sesja z 12 grudnia przejdzie
do historii jako najkrótsza i najbli¿sza jednomyœlnoœci w g³osowaniach. Pó³ godziny wystarczy³o na podjêcie 6 uchwa³.
W pierwszej rada zaproponowa³a swoj¹ wersjê konsultowanej przez Radê Warszawy, zmiany art. 41 ust. 2. projektu statutu
m.st. Warszawy: „Odwo³anie
sekretarza nastêpuje w trybie
ust. 1., przy czym powo³anie
jego nastêpcy powinno nast¹piæ w terminie nie d³u¿szym ni¿
3 miesi¹ce od dnia odwo³ania.”
Uchwa³ê popar³o 16 radnych, 4
wstrzyma³o siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 20 g³osami
uchwalono wysokoœæ wydatków,
niewygasaj¹cych z up³ywem
2007 roku: 497 500 z³ – budowa
stacji wody oligoceñskiej przy ul.
Poborzañskiej i Boles³awickiej;
320 000 z³ – budowa parkingu
przy ul. Bazyliañskiej 8; 370 000
z³ – budowa ul. Codziennnej, prace przygotowawcze; 136 000 z³
– budowa boisk szkolnych przy
SP nr 84 przy ul. Radzymiñskiej
227; 331 000 z³ – budowa przedszkola oraz ogólnodostêpnego
placu zabaw przy ul. Drewnowskiego r. Sternhela; 160 000 z³ –
zakup i monta¿ windy dla niepe³nosprawnych przy Gimnazjum
nr 143 przy ul. Bartniczej 8; 315
000 z³ – budowa sali gimnastycznej i modernizacja obiektu LO
przy ul. Oszmiañskiej; 69 721 z³
– Warszawski Park Archeologiczny „Grodzisko na Bródnie”, prace przygotowawcze.
W kolejnych uchwa³ach, popartych przez 21 radnych, pozytywnie zaopiniowano nadanie nazw placówkom dla najm³odszych: Przedszkolu nr 88
– „Pod Zielonym Listkiem”;
Przedszkolu nr 155 – „Roztañczona Kraina”. G³osami 22 radnych pozytywnie zaopiniowano
wniosek o zmianê nazwy XLVI

Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Integracyjnymi im.
S. Czarnieckiego przy ul. ¯uromiñskiej 4 – na „XLVI Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. S. Czarnieckiego” przy ul. ¯uromiñskiej
4. Uchwa³y trafi¹ do Rady Warszawy, która ma kompetencje
do nadawania nazw.
Pozytywna opiniê (21 g³osów
- za, 1 – wstrz.) rada wyrazi³a w
uchwale o wprowadzeniu od 1
wrzeœnia 2008 roku nowego kierunku nauczania – „technik obs³ugi turystycznej” w Technikum nr
11 w Zespole Szkó³ im. Piotra
Wysockiego, ul. Odrow¹¿a 75.
Szybkie podejmowanie
uchwa³ mo¿liwe by³o dziêki
temu, ¿e wczeœniej rozpatrywano je na posiedzeniach komisji:
bud¿etu i finansów oraz rozwoju inwestycji i ochrony œrodowiska (wydatki niewygasaj¹ce)
oraz oœwiaty, wychowania i kultury (przedszkola i szko³y).
Witold Harasim upomnia³
siê o u¿ywanie prawid³owych
nazw, przypominaj¹c, ¿e w radzie Targówka nie ma komisji
infrastruktury.
Bezpoœrednio po sesji radni
udali siê na posiedzenie komisji rozwoju inwestycji i ochrony œrodowiska.
K.
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

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

OG£OSZENIE
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Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w 2008 roku, polegaj¹cych na organizacji: imprez sportowych, rekreacyjnychi sportowo-rekreacyjnych, szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego, szczególnie
dzieci i m³odzie¿y, sportu i rekreacji osób niepe³nosprawnych oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi
w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
realizacji zadañ oraz powierzenia wykonania zadañ wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które Miasto ma
zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania (wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 926 rozdzia³ 92605).
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
stanowi¹ce zadania priorytetowe w zakresie wspó³pracy Miasta
z organizacjami na 2008 rok.
Zadania:
1. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo- 18 000,00 z³
rekreacyjnych, w tym:
a) wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych,
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.
2. szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci 176 000,00 z³
i m³odzie¿y, w tym:
b) wsparcie szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y,
c) wsparcie zgrupowañ szkoleniowych,
d) powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y w relacji szkolnej,
e) wsparcie wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y.
3. sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych, w tym:
f) wsparcie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
osób niepe³nosprawnych.

6 000,00 z³

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie z zasadami okreœlonymi 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.).
2. Na realizacjê ka¿dego z ww. zadañ jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie
jedn¹ ofertê.
3. Dofinansowanie, wspieranie realizacji zadania nie mo¿e przekraczaæ 80%
ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie
kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z realizacji zadania.
5. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, koszty utrzymania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacje zadania
organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinansowania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.
III. Termin realizacji zadania:
obejmuje okres po dniu zawarcia umowy,
1) zadanie 1a), 2b), 2d), 2e) i 3f) musi byæ zrealizowane w terminie do dnia
31 grudnia 2008 r.,
2) zadanie 2c) musi byæ zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji. Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
IV. Warunki realizacji zadania:
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt.4 oferty):
• przygotowanie programu szkolenia sportowego,
• przygotowanie programu planowanej imprezy sportowej lub rekreacyjnej,
• zapewnienie dostêpu do bazy sportowej,
• zapewnienie w³aœciwego sprzêtu sportowego,
• prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
2. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie
z art. 16 ust. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny podaæ w
ofercie informacjê na ten temat oraz podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu
w jakim bêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania (pkt V.4. oferty).
Pouczenie:
Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który realizuje istotn¹ (kluczow¹) dla
ca³oœci projektu czêœæ zadania, mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ.
Przy wyborze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane
stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163). Podwykonawcami nie mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce kierownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak równie¿ zleceniobiorcy (z wy³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze. Podwykonawcy mog¹ realizowaæ jedynie do 30 % ogó³u zadania.
3. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym charakterze tj.:
• kadrê merytoryczn¹:
• specjalistów o, potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia
szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego oraz organizowania imprez sportowych
i rekreacyjnych,
• przeszkolonych wolontariuszy,
• bazê lokalow¹ lub dostêp do takiej bazy zapewniaj¹cy realizacjê zadania.
4. Kalkulacja kosztów zadania powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
5. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo zamówieñ publicznych.
V. Termin i warunki sk³adania ofert:
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia …(30 dni od og³osz.). 200… roku do godz. 15.00
(decyduje data na piecz¹tce kancelarii lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 (Oferta,
która wp³ynie poczt¹ po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹).

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu i czasie okreœlonym w
og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu
oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie.
Pouczenie:
Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze sob¹ po³¹czone (np.
zszyte) i ponumerowane. Do z³o¿onej dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie
za³¹czników wraz z ogóln¹ liczb¹ stron.
Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
Uwaga: Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Wydzia³u Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania
oferenta dot. wymogów formalnych (ul. Ks. I. K³opotowskiego 15, pok. 534 lub 211
w poniedzia³ki w godz. 10.00 – 18.00 i od wtorku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00).
VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby
upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego
Rejestru S¹dowego.
Pouczenie
oferta oraz za³¹czniki powinny byæ z³o¿one w jednym egzemplarzu, wszystkie
pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione, w miejsca które nie odnosz¹ siê do
oferenta nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”, w dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ
i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami, w przypadku opcji „niepotrzebne
skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru, we wskazanych miejscach nale¿y
umieœciæ pieczêæ podmiotu
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci
okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za
rok ubieg³y lub w przypadku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do
dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych organów nadzoruj¹cych
za ostatni rok obrachunkowy. Sprawozdanie finansowe musi byæ sporz¹dzane na
podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê z trzech elementów: bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
5. informacjê finansow¹ sporz¹dzon¹ zgodnie ze wzorem za³¹cznika nr 1 do
niniejszego og³oszenia o otwartym konkursie ofert.
6. Statut organizacji.
7. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we
wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
8. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego
og³oszenia o otwartym konkursie ofert.
Za³¹czniki dodatkowe:
• Dokumenty poœwiadczaj¹ce dostêp do bazy sportowej np. umowa najmu,
umowa u¿yczenia lub porozumienie w sprawie udostêpnienia obiektu.
• Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub
o przedk³adanym projekcie.
Pouczenie:
Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty powinny podpisywaæ osoby, uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli w jego imieniu, ujête w odpowiednim rejestrze Krajowego Rejestru S¹dowego.
W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów (lub okreœlonych rodzajów dokumentów), upowa¿nienia winny byæ do³¹czone do oferty.
W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii, ka¿da strona za³¹cznika powinna byæ potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby uprawnione
/zgodnie z zapisami w wymienionym w pkt 2 dokumencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z orygina³em, dla osób innych
ni¿ ww, powinny byæ do³¹czone do oferty.
Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, ka¿da strona
winna byæ podpisana pe³nym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem
pe³nionej funkcji.
Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzania za zgodnoœæ z
orygina³em.
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 Praga Pó³noc 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 Dzielnicy Praga Pó³noc
w Urzêdzie m.st. Warszawy.
- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê
trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy 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) Zadanie adresowane do mieszkañców Dzielnicy Praga Pó³noc 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.
IX. Dotacje na realizacjê podobnych zadañ zrealizowanych w 2006 r. i realizowanych w 2007 r. w z³
2006 rok 2007 rok
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych

5 600

45 000

szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie
dzieci i m³odzie¿y

45 500

135 000

0

0

sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych

Formularz oferty oraz wzór informacji finansowej i druk oœwiadczenia wymieniony w og³oszeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej m.st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl/ngo

Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
informuje, ¿e wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza
Dzielnicy Targówek za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej i upowszechniania kultury za 2007 roku
mo¿na sk³adaæ do 31 grudnia 2007r. w Wydziale Kultury,
ul. Kondratowicza 20, pok. 203.

Regulamin przyznawania Nagrody
Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
za osi¹gniêcia w dziedzinie
twórczoœci artystycznej i upowszechniania kultury
§ 1.
Niniejszy regulamin okreœla zasady i tryb przyznawania przez
Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy corocznej
nagrody za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci
artystycznej i upowszechniania kultury.
§ 2.
1. Nagroda mo¿e byæ przyznana raz w roku i mo¿e mieæ
charakter indywidualny (przyznana osobie) lub zbiorowy
(przyznana zespo³owi, chórowi itp.).
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana za ca³okszta³t dorobku artystycznego lub za konkretn¹ pracê (dzie³o).
§ 3.
Burmistrz mo¿e przyznawaæ nagrodê z inicjatywy w³asnej
lub na wniosek:
1) instytucji kultury;
2) zwi¹zków lub stowarzyszeñ twórczych i kulturalnych;
3) Komisji Oœwiaty i Kultury Rady Dzielnicy Targówek;
4) grupy osób z danego œrodowiska twórczego.
§ 4.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawieraæ:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwê podmiotu
i jego adres,
2) informacje dotycz¹ce ca³okszta³tu dotychczasowej dzia³alnoœci lub informacje o osi¹gniêciu, za które nagroda
ma byæ przyznana.
3) uzasadnienie wniosku, zawieraj¹ce wskazanie wyró¿niaj¹cego charakteru dzia³alnoœci lub osi¹gniêcia oraz jego
znaczenie dla kultury lokalnej.
§ 5.
Wniosek o przyznanie nagrody sk³ada siê do 31 grudnia ka¿dego roku w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Targówek m. st.
Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
§ 6.
Wniosek pozostawia siê bez rozpatrzenia w przypadku:
1) z³o¿enia po terminie;
2) cofniêcia przez wnioskodawcê;
3) rezygnacji kandydata.
§ 7.
1. Komisja do spraw przyznawania dorocznej nagrody za
osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej i upowszechniania kultury, zwana dalej „komisj¹”, powo³ywana jest przez
Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2. Przewodnicz¹cego komisji wskazuje Burmistrz.
§ 8.
1. Posiedzenia komisji zwo³uje Burmistrz.
2. Obrady komisji s¹ tajne, cz³onków komisji obowi¹zuje
zachowanie tajemnicy s³u¿bowej dotycz¹cej pracy komisji.
3. Uchwa³y komisji podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym,
wiêkszoœci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu.
§ 9.
Kandydata do nagrody wy³onionego przez komisjê zatwierdza
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
§ 10.
Informacjê o przyznanej nagrodzie podaje siê do wiadomoœci
publicznej.
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rza, to by³ policzek. Jego poddani nie mogli uchyliæ siê od
tego obowi¹zku, chocia¿ wed³ug ich wiary, tylko Bóg móg³
znaæ liczbê swojego narodu.
Zgodnie ze zwyczajem, ka¿dy
musia³ udaæ siê do miejsca pochodzenia mê¿czyzny. Maryja i
Józef mieszkali w Nazarecie, ale
Józef pochodzi³ z rodu Dawida,
dlatego udali siê do miasta dawidowego Betlejem, które w tamtym
okresie nie mia³o wiêkszego znaczenia. Przypadek zrz¹dzi³, ¿e
Jezus narodzi³ siê w³aœnie tam.
W ten sposób spe³ni³a siê przepowiednia proroka Micheasza, a
Betlejem nabra³o znaczenia i sta³o siê „nie bardzo pod³ym miastem”, jak œpiewamy w kolêdzie.
- Czy to prawda, ¿e s¹
pewne rozbie¿noœci, co do
daty narodzin Jezusa? Podobno urodzi³ siê on wczeœniej, ni¿ 2007 lat temu?
- Rzeczywiœcie, w Œredniowieczu zasz³a pomy³ka. W po³owie
VI wieku papie¿ Jan III nakaza³
mnichowi scytyjskiemu Dionizemu, zwanemu Ma³ym, opracowanie nowego kalendarza, obliczanego nie jak dotychczas od
za³o¿enia Rzymu, lecz od narodzin Jezusa. On zaœ ustali³ datê
narodzenia Chrystusa na 754 rok
od za³o¿enia miasta i pomyli³ siê
o jakieœ 6 lat. W efekcie mo¿emy przyj¹æ, ¿e Chrystus urodzi³
siê kilka lat przed swymi „kalendarzowymi” narodzinami. Nie ma
to jednak wiêkszego znaczenia.
Wa¿ne jest, ¿e narodziny Jezusa stanowi¹ pewn¹ granicê w
dziejach ludzkoœci.
- Ewangelia mówi,
¿e w chwili narodzenia Pana Jezusa nad
stajenk¹ ukaza³a siê
gwiazda o wyj¹tkowo
jasnym œwietle. Ona
te¿ prowadzi³a Mêdrców – Trzech Króli.
Co to mog³a byæ za
gwiazda? Czy ona
coœ symbolizuje?
- Mimo licznych badañ nie wiemy, czy pojawienie siê gwiazdy to
fakt historyczny, czy
te¿ nie. Przypuszcza
Bracia de Limbourg,
siê, ¿e motyw gwiazdy
Adoracja Dzieci¹tka (ok. 1410-1416) prowadz¹cej do Chrystusa jest midraszo- Gdyby nie spis ludnoœci Je- wym motywem z Ksiêgi Liczb (mizus urodzi³by siê pewnie w Na- drasz – jest to opowiadanie buzarecie. Jednak sta³o siê ina- duj¹ce). Mówi¹c o gwieŸdzie
czej. Czy ten spis to przypadek? chciano w ten sposób podkreœliæ
- Cesarz August zarz¹dzi³ donios³oœæ tego wydarzenia. Jespis ludnoœci. Mia³ w tym dwa œli uznaæ j¹ za fakt historyczny,
cele: po pierwsze chcia³ zorien- mog³a to byæ kometa lub supertowaæ siê, jaka liczba ludzi mo- nowa. Inne t³umaczenie przypisug³aby zasiliæ rzymskie legiony je pojawienie siê tak silnego œwiana wypadek wojny, a wiemy, ¿e t³a po³¹czeniu siê trzech planet:
Imperium Rzymskie prowadzi³o Jowisza, Saturna i Marsa. Tak
liczne wojny. Z drugiej strony, i twierdzi³ m.in. astronom niemiecto, myœlê, by³ powód dominuj¹- ki, Jan Kepler.
cy, chodzi³o o skrupulatne poliChodzi jednak raczej o podkreczenie ludnoœci, aby œci¹gn¹æ œlenie donios³oœci. Ju¿ w staro¿ytod niej jak najwiêcej podatków. noœci panowa³o powszechne
Trzeba tu nadmieniæ, ¿e dla przekonanie, ¿e przyjœciu na œwiat
Heroda, który nosi³ tytu³ króla, wybitnej osobistoœci towarzysz¹
spis, zarz¹dzony przez cesa- szczególne znaki na niebie.
dokoñczenie ze str. 1

(30 r. p.n.e – 14 r. n.e ) rozci¹ga³a siê od Hiszpanii a¿ po Persjê,
obejmowa³a ca³y Bliski Wschód,
Azjê Mniejsz¹, Afrykê Pó³nocn¹,
tereny dzisiejszej Grecji i oczywiœcie Pó³wysep Apeniñski. Tak¿e Palestyna i Galilea, z której
pochodzi³ Józef stanowi³a czêœæ
Imperium Rzymskiego. Palestyna cieszy³a siê stosunkowo du¿¹
autonomi¹. Rz¹dz¹cy ni¹ Herod
nosi³ tytu³ króla, ale te¿ podlega³
cesarzowi rzymskiemu.
- Czy wszyscy ludzie oczekiwali wtedy nadejœcia Zbawiciela, czy zdawali sobie sprawê z wyj¹tkowoœci tego czasu?
- Wszyscy na pewno nie.
Ówczesny œwiat by³ œwiatem
wielu religii. Proroctwa mesjañskie, czyli zapowiedzi przyjœcia
Mesjasza, dotyczy³y tylko Izraela i by³y rozpowszechnione
wœród narodu wybranego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³y Izrael
oczekiwa³ Mesjasza. Nie bardzo by³o wiadomo, kim ma byæ
ten Mesjasz, ani gdzie siê pojawi. Jedynie prorok Micheasz
wskaza³ na Betlejem, jako na
miejsce urodzenia Zbawiciela:
„Ale ty Betlejemie Efrata, najmniejszy z okrêgów judzkich,
z ciebie mi wyjdzie ten, który
bêdzie w³adc¹ Izraela”
Ksiêga Micheasza,
rozdz. 5, werset 1.
Przychodz¹cy Mesjasz mia³
byæ tym, który realizuje zapowiedzi proroków.

Ewangelista Mateusz, którego ta
tematyka specjalnie nie interesowa³a, umieœci³ jednak wiadomoœæ
o gwieŸdzie w swoim opowiadaniu, po to, aby zwróciæ uwagê na
pewien zamiar bo¿y. Chcia³ pokazaæ, ¿e los cz³owieka nie zale¿y
od uk³adu gwiazd, czy innych si³,
lecz kierowany jest przez Boga. I
tak oto ten gwiezdny determinizm
zosta³ przezwyciê¿ony. Wierze w
gwiazdy przeciwstawiono wiarê w
Boga i jego dzia³anie.
- Gwiazda przyprowadzi³a
do Jezusa Trzech Króli. Kim
oni byli, sk¹d przyszli? Co
symbolizuj¹ ich dary, z³oto,
kadzid³o i mirra?
- Wcale nie wiemy, czy ich
by³o trzech. Jedyna Ewangelia,
która o nich wspomina, Ewangelia Mateusza, mówi o trzech
darach. Te dary przypisane zosta³y konkretnym osobom. Pobo¿noœæ ludowa obdarzy³a ich
póŸniej imionami: Kacper, Melchior i Baltazar. Kacpra przedstawiano nawet jako Murzyna.
Mateusz mówi o „mêdrcach”,
a nie królach. Wed³ug niego byli
oni przedstawicielami pogañskiego œwiata, przychodz¹cego
do Chrystusa. Nale¿eli do grupy magów lub kap³anów, zajmuj¹cych siê obserwacj¹ cia³ niebieskich. Przyszli „ze Wschodu”,
a wiêc mo¿e z Persji, Babilonii,
Syrii b¹dŸ Arabii. Byæ mo¿e byli
to kap³ani babiloñscy. Przynieœli wspania³e dary: z³oto, symbolizuj¹ce królewsk¹ godnoœæ,
kadzid³o – boskoœæ i tajemnicz¹
mirrê, „gorzkie zio³a”, które symbolizuj¹ przysz³e cierpienie.
A zatem przybycie mêdrców
ma ogromn¹ wartoœæ symboliczn¹ i jest zapowiedzi¹ misji
Jezusa. Oznacza uznanie w³adzy królewskiej i boskiej Chrystusa równie¿ przez ludy pogañskie. Warto sobie uœwiadomiæ,
¿e opisy narodzenia Chrystusa
to ca³a Ewangelia w pigu³ce.
Mówi ona, ¿e Jezus przychodzi
do wszystkich ludzi, a nie tylko
do jednego narodu, który uwa¿a siê za wybrany. Jest darem
dla wszystkich ludzi.
- Jezus przyszed³ na œwiat
w stajence czy grocie? Nie
by³o dla niego miejsca w gospodzie, Maryja po³o¿y³a go
wiêc w ¿³obie, na sianie. Ponad dwa tysi¹ce lat póŸniej,
na pami¹tkê tego zdarzenia
k³adziemy sianko pod obrusem. Czy ¿³óbek, w którym
le¿a³ Jezus, ma te¿ znaczenie symboliczne?
- Ró¿ne ludy i narody na wiele sposobów wyobra¿aj¹ sobie
okolicznoœci przyjœcia Zbawiciela. My mówimy o stajence,
szopie. W tamtych stronach
czêsto groty pe³ni³y rolê pomieszczeñ dla zwierz¹t. W
Ewangeliach nie ma co do tego
jasnych wiadomoœci. £ukasz
pisze tylko, ¿e nie by³o miejsca
w gospodzie. Tamtejsza gospoda to zazwyczaj by³ piêtrowy
zajazd z wewnêtrznym dziedziñcem. Na tym dziedziñcu

Pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci i sukcesów
w Nowym 2008 Roku
¿ycz¹
Radni Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
i Przewodnicz¹ca Rady
El¿bieta Kowalska-Kobus

trzymano, byæ mo¿e, zwierzêta. Wiêc mo¿e to jednak by³a
stajnia na dziedziñcu gospody?
Maryja po³o¿y³a niemowlê w
¿³obie, wymoszczonym sianem. ¯³ób ma te¿ swoje znaczenie – wskazuje na Jezusa
jako na pokarm. Chocia¿ Jezus narodzi³ siê w bardzo
skromnych warunkach, mia³
zostaæ gospodarzem, karmi¹cym ca³¹ ludzkoœæ.
- Betlejem to miasto pasterskie. Pasterze pierwsi
pojawili siê, aby powitaæ
Zbawiciela. Czy dlatego
mszê, jak¹ siê tej nocy odprawia, nazwano Pasterk¹?
Od kiedy jest odprawiana?
- W staro¿ytnoœci Betlejem
otoczone by³o bardzo urodzajnymi polami oraz pastwiskami
dla kóz i owiec. To t³umaczy
obecnoœæ pasterzy, pierwszych
œwiadków narodzin Chrystusa.
Pasterze przyszli w nocy, obudzeni œwiat³em gwiazdy. Na pami¹tkê tego zdarzenia, od V wieku, kiedy wprowadzono obchodzenie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, odprawiamy o 12 w nocy
Mszê œwiêt¹, zwan¹ Pasterk¹.
- Bo¿e Narodzenie to œwiêta,
podczas których szczególnie
ciep³o myœlimy o zwierzêtach.
W tê cudown¹ noc zwierzêta
ponoæ mówi¹ ludzkim g³osem.
By³y zreszt¹ obecne przy narodzeniu i maj¹ swoje miejsce w
szopkach. Sk¹d ta tradycja?

Paolo Schiavo, Adoracja Trzech Króli (ok. 1430 r.)
-To, ¿e zwierzêta mówi¹
ludzkim g³osem, to oczywiœcie
tradycja ludowa. Obecnoœæ
zwierz¹t w szopkach, jak i
sama szopka to pomys³ œw.
Franciszka z Asy¿u, który w
XIII w. skonstruowa³ pierwsz¹
¿yw¹ szopkê. Wo³a i os³a
umieszcza siê przy ¿³obie nie
bez przyczyny. Ma to swoje
uzasadnienie w Starym Testamencie:
„Wó³ zna swego w³aœciciela,
a osio³ ¿³ób swego pana”
Ksiêga Izajasza,
rozdz. 1, werset 3.
- Szopka, choinka, wieczerza wigilijna, odœwiêtny nastrój, to tylko zewnêtrzne
oznaki Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Jakie jest najg³êbsze
przes³anie tych Œwi¹t?

- Prze¿ywanie Œwi¹t mo¿e mieæ
wiele warstw. Ta najbardziej podstawowa to wieczerza wigilijna i
choinka, g³êbsza – wzruszenie,
przebaczenie. Jest jeszcze jedna,
najg³êbsza prawda: Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, urodzi³ siê dla nas,
abyœmy mogli staæ siê dzieæmi bo¿ymi. Nie zostawi³ nas samych,
da³ nam nadziejê i bardzo namacalny dowód swojej mi³oœci. Z tej
mi³oœci czerpiemy do dzisiaj.
Chcia³bym z³o¿yæ ¿yczenia
dla Czytelników Nowej Gazety Praskiej:
¯eby ta œwi¹teczna atmosfera
mi³oœci towarzyszy³a ich ¿yciu
przez ca³y czas, ¿eby zawsze mieli
œwiadomoœæ tego, ¿e s¹ kochani.
Dziêkujemy za rozmowê i
¿yczenia.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Warszawa, Bo¿e Narodzenie 2007 r.
Bo¿e dzieciê narodzone w Betlejem
w swoich ma³ych r¹czkach
przynosi ludzkoœci w darze
nadziejê na pokój.
Ono jest Ksiêciem Pokoju!
Oto radosna nowina
og³oszona tamtej nocy w Betlejem,
któr¹ pragnê powtórzyæ œwiatu
w tym b³ogos³awionym dniu.
(Jan Pawe³ II, Urbi et orbi, Bo¿e Narodzenie 2001)
Bóg w swojej nieskoñczonej mi³oœci da³ nam Swego
Syna, który sta³ siê cz³owiekiem i zamieszka³ wœród nas.
Prze¿ywaj¹c na nowo Tajemnicê Bo¿ego Narodzenia
sk³adam Redakcji i Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej”
najserdeczniejsze ¿yczenia, by Jezus Chrystus b³ogos³awi³
i udziela³ potrzebnych ³ask. Niech obdarza zdrowiem,
przepe³nia pokojem, dobrem i nadziej¹. Maryja, czuwaj¹ca
nad Jezusem, niech bêdzie Gwiazd¹ nieomylnie kieruj¹c¹
nasze kroki ku Zbawicielowi.
Zapewniam o szczególnej modlitewnej pamiêci w tym
œwi¹tecznym czasie,
+ S³awoj Leszek G³ódŸ
Biskup Warszawsko-Praski

Konkurs na kartkê œwi¹teczn¹ rozstrzygniêty
W czwartek 13 grudnia o godz. 11 w Oœrodku Hospicjum Domowym na Tykociñskiej 27/35 odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu na kartkê œwi¹teczn¹ dla chorych „Ubogi Jezus w Betlejem nadziej¹ dla ubogich”. Jest to czêœæ akcji „Pola Nadziei”.
Jak co roku szko³y i przed- alizowania szczêœcia przez poszkola z Warszawy i okolicy siadanie wiêcej ni¿ inni.
przekaza³y naj³adniejsze kartDzieci, gdy im poka¿emy
ki. W konkursie uczestniczy³o w³aœciwa drogê, potrafi¹ swoj¹
ponad 100 szkól i przedszkoli. wspania³omyœlnoœci¹ uczyæ
Jeszcze do tej pory, ju¿ po ter- nas doros³ych, co to znaczy
minie poczta przynosi kartki na bezinteresowna mi³oœæ. Dzieci,
konkurs (naj³adniejsze poka- choæ poddane wp³ywom kultu¿emy w nastêpnym numerze). ry brania, potrafi¹ dawaæ. Nasz
Jak co roku cel konkursu jest konkurs jest tego przyk³adem
podwójny. Po pierwsze przy- ju¿ od kilku lat.
nieœæ radoœæ chorym.
Dla dzieci, rodziców
Po drugie nauczyæ dzieci, oraz wychowawców
aby tajemnica Bo¿ego Naro- ks. abp Leszek S³awoj
dzenia nie zosta³a zagubiona. G³ódŸ przygotowa³
Jest to bowiem czas daru. Jest specjalne podziêkoto sprzeciw nie tylko wobec wanie. Napisa³ miêdzy
naszej konsumpcyjnej kultu- innymi: „konkurs ten
rze, ale tak¿e odwiecznej po- pomóg³ wszystkim
¿¹dliwoœci serca cz³owieka, bior¹cym w nim udzia³
który nosi w sobie pokusê zre- dostrzec ludzi chorych

i cierpi¹cych, a jednoczeœnie
przypomnia³, ¿e czêsto ¿yj¹ oni
tak blisko nas, czekaj¹c na wyci¹gniêt¹ pomocn¹ d³oñ.”
Upominki oraz dyplomy rozda³
zastêpca burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc - Artur Buczyñski. Sponsorzy upominków: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, upominki przygotowane przez pana Burmistrza,
oraz nasz wk³ad w³asny.
Ks. Andrzej Dziedziul
Oœrodek Hospicjum Domowe
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Œwiêta pe³ne niespodzianek
dziêki kredytom GE Money Banku
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny na sp³atê
Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki

Radoœæ tañca
Pierwszy grudniowy wieczór w Domu Kultury „Zacisze”
up³yn¹³ pod znakiem rywalizacji w Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Boogie Woogie oraz Debiutach – turnieju rock`n`rolla sportowego. Salê teatraln¹ wype³ni³a publicznoœæ, zainteresowana tañcem i popisami swoich bliskich. Wystêpy ocenia³o 4 sêdziów z Polski i 1 z Rosji.
najlepsz¹ par¹
okazali siê:
Kajetan Wojtala i Agata
Wyle¿o³ z Crazy Rock z Tarnowskich Gór;
II
miejsce
przypad³o
Grzegorzowi
Bañce i Justynie Batorowicz, III – Patrycjuszowi
Pachockiemu
i Ewelinie Koz³owskiej.
Zdobywcy II i
W kategorii najm³odszych (do III nagrody to pary z Klubu Bo13 lat) zwyciê¿y³a para: Mateusz ogie Rock, IV i V – z Beep BoSztobryn i Adrianna Gola, II miej- ogie z Warszawy: Piotr W³odarsce zdobyli: Andrzej Wójcicki i czyk i Katarzyna Klukowska oraz
Klaudia Ko³odziej (obie pary z Rafa³ Golc i Katarzyna Marczuk.
Kick Pionki); III miejsce – Jakub
W najwy¿szej kategorii, BoBednarz i Izabela Grabowska, IV ogie Woogie – 1 przyznano a¿
– Pawe³ Makowiecki i Aleksan- 6 nagród: I - zdoby³a para
dra Radziejewska (obie pary z Grzegorz Cherubiñski i MartyTeam Warszawa). W grupie ju- na Majerska (ATG Warszawa),
niorów (do lat 17) najwy¿ej oce- II – Marcin Konecki i Anna Maniono wystêp Daniela Ko³odzie- kowiecka (Team Warszawa),
ja i Inez Gomoñskiej z Kick Pion- III – Damian Piorun i Katarzyki. Norbert Seku³a i Angelika na Su³ek (Kick Pionki), IV –
G³uszek z tego samego klubu Micha³ Oblaciñski i Katarzyna
zdobyli II miejsce. III miejsce Dybowska (ATG Warszawa), V
przypad³o Mateuszowi Kostrze- – Anton Prannyk i Olga Guk
wie i Angelice Romañczuk, IV – (Savoy – Kaliningrad, Rosja),
Adamowi Cieœlakowi i Aleksan- VI – Artur Cieœlak i Dorota Madrze Motyczyñskiej (obie pary z zurek (Boogie Rock).
Klubu Boogie Rock).
W najwy¿szej kategorii zwyW kategorii œrednio zaawan- ciê¿y³a para, która po raz pierwsowanych, Boogie Woogie – 2, szy wyst¹pi³a w grupie doro-

„Spojrzenia” w DK „Zacisze”
Do 6 stycznia 2008 w domu Kultury „Zacisze” mo¿na
ogl¹daæ wystawê obrazów Krystyny Czeremchy i Lidii
Starzyñskiej, zatytu³owan¹ „Spojrzenia”.

s³ych. Cztery pary z ubieg³orocznych Mistrzostw Polski nie
startowa³y: dwie siê rozpad³y,
jedna zmieni³a sk³ad, w jednej
przerwê spowodowa³o macierzyñstwo. „Gdyby te pary zosta³y, poziom by³by bardzo wysoki” – mówi Robert Kulesza, sêdzia mistrzostw. Jurorzy oceniaj¹ taniec. W niektórych kategoriach miêdzy parami ró¿nice
s¹ tak ma³e, ¿e decyduje tylko
oceniany wystêp. W turnieju o
tydzieñ wczeœniej – kolejnoœæ
by³aby zupe³nie inna: jedna para
zatañczy³a gorzej, druga – lepiej. S¹ faworyci, ale nie zawsze
wygrywaj¹. Jest rotacja.
Zdaniem Roberta Kuleszy,
trudno powiedzieæ, ile czasu
potrzeba, by powsta³a para,
zgrana w tañcu. Niektóre w ci¹gu roku s¹ w stanie dojœæ do
bardzo przyzwoitego poziomu,
inne potrzebuj¹ na to 3 – 5 lat.
Decyduj¹ ró¿ne czynniki: umiejêtnoœci, intensywnoœæ treningu
– to sk³ada siê na ogólny wynik. Oddzieln¹ sprawa jest motywacja; powody bywaj¹ ró¿ne,
gorzej z doborem partnera – tu
po prostu trzeba trafiæ. O tym,
¿e dzieci zaczynaj¹ tañczyæ,
decyduj¹ rodzice; u nastolatków to sprawa indywidualna –
mo¿e zachêciæ kolega, któremu podoba siê jakaœ forma taneczna. Czêœæ osób w ogóle
nie wie, co to jest boogie woogie. Dopiero, gdy zobacz¹, zaczyna im siê podobaæ i trafiaj¹
do grupy. Tak by³o na przyk³ad
z jedn¹ z par, która kilka lat
temu zaczyna³a w DK „Zacisze”
od zajêæ tañca towarzyskiego.
Spodoba³o siê boogie woogie,
sami zaczêli je tañczyæ, œci¹gnêli te¿ swoich znajomych.
Teraz w grupie s¹ 3 pary „po
czterdziestce”. Podczas wiosennego turnieju dwie z nich
zatañczy³y bardzo dobrze i dosta³y najwiêkszy aplauz publicznoœci. Widaæ by³o, ze taniec sprawia tym parom wielk¹
radoœæ. „Wytrzymaæ w tempie
boogie woogie, maj¹c 40 – 50

lat to du¿a sztuka” – ocenia
instruktor tañca.
PS. Podaj¹c listê laureatów
mistrzostw, zachowaliœmy kolejnoœæ nazwisk w parach,
zgodn¹ z komunikatem i zasad¹ obowi¹zuj¹ca w tej sztuce: ”w parze racjê ma tylko i
zawsze partner”.
K.

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej dowiesz siê u agenta:

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

W ten wigilijny dzieñ zaœnie¿ony,
kiedy w koœciele uderz¹ dzwony,
przyjmijcie gor¹ce ¿yczenia radoœci,
a w Nowym Roku szczêœcia,
zdrowia i pomyœlnoœci.
Zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿ycz¹
Burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska
oraz
cz³onkowie Zarz¹du
i pracownicy Urzêdu

Uwaga, konkurs!
Nowa Gazeta Praska og³asza konkurs dla m³odych czytelników. Prosimy o odpowiedŸ
na pytanie, z jakiego jêzyka
pochodzi wyraz „kolêda”?
Do wygrania dwie ksi¹¿eczki Wydawnictwa Lucky dla
dzieci: Jim Benton „Przepis na
potwora”, które bêd¹ rozlosowane spoœród prawid³owych
odpowiedzi przes³anych na nr
tel. 022 816-00-80.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku
wszelkiej pomyœlnoœci
mieszkañcom Naszej Dzielnicy
¿yczy
Platforma Obywatelska Praga Pó³noc

Jim Benton „Przepis na potwora” mro¿¹ca krew w ¿y³ach
opowieœæ o dziewczynce, która
lubi³a nietoperze. „Ojcem” bohaterki jest pisarz i rysownik, który
mieszka w Michigan, a w swojej pracowni ma wiele naprawdê przera¿aj¹cych przedmiotów.
Franka jest pierwsz¹ postaci¹,
jak¹ stworzy³ specjalnie dla m³odych czytelników. Autor, zachêcony sukcesem napisa³ ca³¹ seriê ksi¹¿ek o „France Stein szalonym naukowcu”.
Abby Klein „Zêbowy k³opot”,
pierwsza ksi¹¿eczka z serii
przygód Feddy’ego Threshera
o tym, jak klasowy rozrabiaka
nazwa³ Freddy’ego dzieckiem.

Dlatego nasz bohater zdecydowa³ siê zmusiæ swoje nieznoœne zêby do wypadania, nawet
gdyby oznacza³o to oberwanie
fangi w nos na przerwie.

ARAN¯ACJA OKIEN
FIRANY ♦ ZAS£ONY ♦ OBRUSY
NARZUTY ♦ KO£DRY
Bezpoœredni importer artyku³ów tekstylnych.
CENY HURTOWE I DETALICZNE.

Zacisze, ul. £odygowa 22
(piêtro - wejœcie od ul. Potulickiej)
pon. – pt. 1000 - 1800, sob. 1000 - 1400
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Rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i samych szczêœliwych dni
w Nowym Roku 2008
¿yczy
Czytelnikom NGP
firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE
ul. D¹browszczaków 5A gab. 26

tel. 022 618-88-84

Pastele Dominiki Ma³gowskiej
Czwarta, ostatnia wystawa z cyklu „Debiuty i jubileusze”
otwarta zosta³a 7 grudnia w Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej
9. Cykl zamykaj¹ „Pastele” Dominiki Ma³gowskiej, która w ten
sposób debiutuje pierwsz¹ ekspozycj¹ indywidualn¹. Mimo m³odego wieku artystka mo¿e pochwaliæ siê ju¿ sporym dorobkiem.
Dominika Ma³gowska urodzi³a siê w „Co mi wisi na œcianie”. Bra³a udzia³ w
1979 r. w Warszawie. Nie studiowa³a na licznych wystawach zbiorowych, takich
Akademii Sztuk Piêknych, ale od naj- jak w Galerii Aktyn w 2004 r., w podziem³odszych lat malowa³a i rysowa³a. Po miach Katedry œw. Floriana czy w Galestudiach filozoficznych postanowi³a za- rii Konferencyjnej w Urzêdzie Pragi-Pówodowo zaj¹æ siê malarstwem. Pocz¹t- ³noc w 2005 r. Uczestniczy³a te¿ w kolejkowo malowa³a technik¹ oleju, obecnie nych edycjach akcji „Artyœci z Mazowpos³uguje siê g³ównie pastelami. Od kil- sza”, „Artbarbakan” i „Praskich spotkaku lat zwi¹zana z Fundacj¹ „Artbarba- niach z kultur¹”. Jej prace znajduj¹ siê
kan” realizuje projekty artystyczne i w prywatnych kolekcjach.
edukacyjne z udzia³em dzieci i m³odzieNa obecnej wystawie w Galerii N’69
¿y, takie jak „Cztery ¯ywio³y” (2005), zaprezentowa³a dwadzieœcia pejza¿y,
„Przystanek Praga” (2006), czy „Alter- wykonanych technik¹ pasteli olejnych w
natywa dla ulicy” (2007). W swojej pra- ci¹gu ostatnich dwóch lat. S¹ to pejza¿e
cowni „Ma³y Format” przy ulicy Brze- mazowieckie, z okolic Komorowa i Osiecskiej prezentowa³a podczas tegorocznej ka. Artystka przyznaje, ¿e pastele s¹
majowej Nocy Muzeów ciekawy projekt technik¹, w której czuje siê najlepiej.
- Malarstwo olejne ma swój ciê¿ar –
mówi Dominika Ma³gowska – pastele
natomiast charakteryzuj¹ siê lekkoœci¹,
na której mi zale¿y i daj¹ mo¿liwoœæ
po³o¿enia kilku cieniutkich warstw, z jednoczesnym uwzglêdnieniem faktury.
Pejza¿e Dominiki Ma³gowskiej zadziwiaj¹ bogactwem kolorów i œwiat³ocieni.
Ogl¹daj¹c widok rzeki z okolic Osiecka,
trudno sobie wyobraziæ, ¿e tak wielk¹
gamê barw mo¿na wyczarowaæ kredk¹!
Artystka t³umaczy, ¿e maluj¹c wodê zaczyna od szaroœci, nastêpnie k³adzie granat i ró¿ne odcienie niebieskiego.
- Du¿o mo¿na osi¹gn¹æ kresk¹, nie
tylko p³aszczyzn¹ – dodaje.

Gwiazdka na basenie
W niedziele 16 grudnia w oœrodku WOW „Wis³a” przy ulicy Namys³owskiej odby³y siê Gwiazdkowe zawody sportowe dla najm³odszych. Impreza przyci¹gnê³a wielu zainteresowanych, spoœród klientów P³ywalni. W jedenastu biegach wystartowa³o blisko
160 zawodników w wieku 6-10 lat. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom oraz upominek ufundowany przez firmy: Baspol Sp. z o.o.,
Tesmo sp. z o.o., OpakoSerwi, Companm, Bomus Sp. z o.o., Drewno Lux sp.j., AsBar, SilverScreen Targówek a patronat Medialny
nad imprez¹ sprawowa³a Nowa Gazeta Praska.
Prawdopodobnie kolejna impreza tego typu na P³ywalni
przy ulicy Namys³owskiej odbêdzie siê ju¿ na Wielkanoc.
Serdecznie zapraszamy.

W poszukiwaniu
sprzêtu wêdkarskiego...
Dla mojego wujka – zapalonego wêdkarza – zapragnê³am
kupiæ na Gwiazdkê nowy sprzêt
wêdkarski. Tylko nie spodziewa³am siê, ¿e bêdzie to taki
wielki problem. Obesz³am po³owê dzielnicy Praga-Pó³noc i
nie znalaz³am sklepu z poszukiwanym sprzêtem. Kiedyœ by³
sklep na ulicy Z¹bkowskiej, ale
zosta³ zlikwidowany. Sklepy na
ul. Stalowej i Targowej te¿ zosta³y zlikwidowane, jest tylko
dzia³ wêdkarski w KAKADU w
Carrefourze. Ale ja lubiê kupowaæ w tradycyjnych sklepach,
w których mogê zamieniæ kilka
s³ów ze sprzedawc¹.
Id¹c do mojej krawcowej na ulicy Skoczylasa - z
ogromn¹ radoœci¹ odkry³am
nowy sklep zoologiczno-wêdkarski. Jaka¿ by³a moja radoœæ, gdy zasta³am w nim dobrze zaopatrzone stoisko z artyku³ami wêdkarskimi. Panie
sprzedaj¹ce, w dowcipny sposób przekonywa³y mnie, ¿e
ryby bior¹ tylko na robaki zakupione w tym sklepie. Wybór
akcesoriów wêdkarskich jest
imponuj¹cy; s¹ przynêty ¿ywe,
du¿y wybór zanêt – w tym zimowych. Obok sprzêtu ca³orocznego jest du¿y wybór
sprzêtu podlodowego. Ka¿dy
wêdkarz znajdzie tu coœ ciekawego dla siebie. A to czego nie
ma w danej chwili, mo¿e byæ

bardzo szybko sprowadzone,
na zamówienie. W sklepie jest
bardzo sympatyczna atmosfera, zakupy urozmaicaj¹ swym
œpiewem liczne ptaki: jest czerwony kanarek – Kubuœ, papu¿ka nimfa – Marysia - ulubienica wszystkich klientów ze
wzglêdu na swój oryginalny
kolor upierzenia – szmaragdowa papu¿ka falista. Wystrój
sklepu jest bardzo ciekawy –
zachwyci³y mnie ró¿nokolorowe ptaki, których klatki s¹
umieszczone nad kaskadowo
ustawionymi akwariami z mnó-

stwem kolorowych roœlin do
wyposa¿enia akwariów.
Poza tym sklep jest wspaniale zaopatrzony; mo¿na kupiæ rybki akwariowe, karmy dla
psów, kotów, ryb, ptaków i gry-

zoni, wszelkiego rodzaju akcesoria potrzebne do hodowli
drobnych zwierz¹t, jak: klatki,
zabawki, smycze, kagañce i
przeurocze ubranka dla piesków – na zbli¿aj¹c¹ siê zimê.
Ten sklep z wielk¹ przyjemnoœci¹ polecam wszystkim
osobom, które maj¹ w domu
¿ywe stworzenia. I oby w ten
Wigilijny Wieczór przemówi³y
do swoich opiekunów, jak g³osi stara legenda, ludzkim g³osem. A swoimi problemami podzieli³a siê z Pañstwem Bogumi³a Szyd³owska.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

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

Prawda jest na zawsze
Maluje pejza¿e, bo natura jest jej bli¿sza ni¿ cywilizacja. •le siê czuje w mieœcie,
bo wychowa³a siê, jak to mówi, na wsi, czyli
w Komorowie. Dziœ elegancka podwarszawska miejscowoœæ, kilkanaœcie lat temu otoczona by³a polami i lasem. I w³aœnie te lasy,
pola, drogi obsadzone drzewami s¹ ulubionymi tematami Dominiki Ma³gowskiej. Dwa
eksponowane pejza¿e pochodz¹ z pleneru
w Osiecku. Jest równie¿ jeden obraz przedstawiaj¹cy rozlewiska Bugu pod Ma³kini¹.
Wszystkie pejza¿e pokazuj¹ bogactwo
mazowieckiego krajobrazu, urzekaj¹ ciep³ym nastrojem. Choæ realistyczne, s¹ w
pewnym sensie przetworzone, widaæ na
nich wp³yw osobowoœci artystki.
- Ja bardzo pozytywnie podchodzê do
tego, co robiê – mówi Dominika Ma³gowska – s¹ artyœci, którzy bardzo prze¿ywaj¹
proces tworzenia, jak jak¹œ niesamowit¹
traumê. Dla mnie moje malowanie jest czêœci¹ mojego ¿ycia. Czêœci¹ dobr¹, zaakceptowan¹. Staram siê te emocje przekazaæ
w swoich pracach, tak, aby ludzie ogl¹daj¹cy je poczuli mój optymizm.
Patrz¹c na pastele Dominiki Ma³gowskiej odbieramy te pozytywne emocje, tê
pogodn¹ radoœæ ¿ycia. Odczuwamy j¹ w
obrazach, ale i w kontakcie osobistym z artystk¹. Dominika Ma³gowska jest osob¹,
która lubi rozmawiaæ z ludŸmi, ma œwietny
kontakt z dzieæmi i wykorzystuje go w pracy z prask¹ m³odzie¿¹. Jej praca idzie dwutorowo: z jednej strony malowanie, z drugiej – praca z dzieæmi, które tu na Pradze
czêsto potrzebuj¹ opieki. W 2006 r. wraz z
grup¹ pedagogów prowadzi³a w czasie ferii zimowych warsztaty malarskie dla dzieci w Galerii na Tarchomiñskiej. Teraz zaanga¿owa³a siê w pracê z dzieæmi z ulicy Brzeskiej. Odda³a swoj¹ pracowniê „Ma³y Format” do dyspozycji fundacji „Mierz Wysoko”, gdzie, do czasu otwarcia œwietlicy na
Brzeskiej, odbywaj¹ siê zajêcia plastyczne.
Ciep³e, optymistyczne klimaty pasteli Dominiki Ma³gowskiej mog¹ nam towarzyszyæ równie¿ podczas Œwi¹t, poniewa¿ wystawa w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 czynna bêdzie do 24
grudnia, po uzgodnieniu telefonicznym,
tel.: 513-027-620, 501-013-835.
Joanna Kiwilszo

Stowarzyszenie fabs to grupa artystów zajmuj¹ca siê ró¿norodnymi œrodkami wyrazu, od performance przez malarstwo i rzeŸbê po instalacje i dzia³ania efemeryczne. W galerii przy ul. Brzeskiej 7 czêsto spotykaj¹ siê artyœci z ró¿nych œrodowisk i krajów,
pos³uguj¹cy siê ró¿nymi technikami. Te ró¿ne formy sztuki przenikaj¹ siê i wspó³graj¹ œwietnie ze sob¹. Tak jest i tym razem – fabs
oferuje nam po³¹czenie wra¿eñ dŸwiêkowych z wizualnymi.

15 grudnia w Galerii fabs odby³o siê
otwarcie wystawy fotografii Ma³gorzaty
Sidor w oprawie dŸwiêkowej Akity.y, pt
„Prawda jest na zawsze”.
Akita.y to pseudonim artystyczny Anji
Kaufman. Anja pochodzi z Bazylei, studiowa³a biologiê, a nastêpnie wspó³czesne
media. Obecnie zajmuje siê ró¿nymi systemami dŸwiêkowymi. Mieszka i pracuje
jako artysta wizualny i muzyk w Pradze.
Ma³gorzata Sidor, inicjatorka i wspó³za³o¿ycielka stowarzyszenia fabs, zaj-

muje siê fotografi¹ i rzeŸb¹. Mieszka i
pracuje w Warszawie.
Zbli¿y³y je poszukiwania Ÿróde³ i te
same zainteresowania. Obie staraj¹ siê
zrozumieæ relacjê ja i zewnêtrzna rzeczywistoœæ. Ma³gorzata Sidor pracuje w
sferze podœwiadomoœci i intuicji. Na wystawie zaprezentowa³a 8 zdjêæ, wiedz¹c,
¿e w³aœnie tylko te zdjêcia mo¿e pokazaæ, jako podsumowanie tego, co wydarzy³o siê w ostatnim roku. Fotografie
zosta³y zrobione w Bombaju, Bukaresz-

cie i w Zbludze, ma³ej miejscowoœci w
Beskidzie Wyspowym. Ogl¹damy targ w
Bombaju, susz¹ce siê na sznurze ubrania, odpoczywaj¹ce na progu zwierzêta. Jest te¿ zalana s³oñcem weranda ze
stolikiem z resztkami œniadania i jako
przeciwieñstwo zimowy pejza¿ beskidzkiej wioski. Ma³gorzata Sidor sportretowa³a równie¿ psa przyjació³ w Bukareszcie, uwi¹zanego przy budzie, dla jego
dobra, poniewa¿ ucieka³. Jest na tych
zdjêciach podró¿, spotkania z przyjació³mi, to, co odcisnê³o jakiœ œlad.
Jedna fotografia ró¿ni siê od innych
tematem i technik¹. Jest to portret Jerzego Niezbrzyckiego alias Ryszarda
Wragi, oficera polskiego wywiadu, rozpracowuj¹cego system sowiecki. On te¿
poszukiwa³ prawdy i dlatego przedstawiony jest w zielonym kolorze, kolorze
natury.
Wystawie fotografii towarzyszy oprawa dŸwiêkowa Akity.y. Anja nagra³a
okrzyki ch³opców z ulicy Brzeskiej, u³o¿y³a te odg³osy jakby w melodiê, a nastêpnie dobra³a na keyboardzie akompaniament. DŸwiêki zosta³y przetworzone na komputerze. Powsta³ podk³ad
muzyczny, naturalnie zwi¹zany z tym
otoczeniem.
Dwie artystki z ró¿nych krajów, dwa
ró¿ne œrodki wyrazu – fotografia i
dŸwiêk. Nie ma ¿adnego dysonansu. Ta
wystawa i spotkanie jest dowodem, ¿e
ludzie, choæ mieszkaj¹ daleko, potrafi¹
siê porozumieæ i iœæ razem w poszukiwaniu prawdy.
Joanna Kiwilszo

Cicha noc, œwiêta noc
pokój niesie ludziom wszem...
Spotkania przy wigilijnym stole w rodzinnym gronie,
zdrowia i szczêœcia
z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i samych pomyœlnych dni
w Nowym 2008 Roku
¿yczy
Czytelnikom,
Og³oszeniodawcom i Sympatykom
zespó³ redakcji Nowej Gazety Praskiej

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

Ju¿ teraz nowy bud¿et
Choæ œwiêta ju¿ za pasem, przed nami
jeszcze jedna sesja Rady Warszawy. Mówi
siê, ¿e ta najwa¿niejsza w ci¹gu roku,
bo w jej trakcie uchwala siê bud¿et miasta na kolejny rok. Zazwyczaj sprawa bud¿etu jest jedynym punktem porz¹dku
obrad takiej sesji, ale urzêdnicy Pani Prezydent, jak zwykle, obudzili siê zbyt póŸno i zg³osili kilkadziesi¹t spraw terminowych, które musz¹ byæ rozpatrzone
przez nas jeszcze w tym roku, mimo ¿e
mo¿na to by³o zrobiæ du¿o wczeœniej.
Tym sposobem, zamiast spokojnie debatowaæ nad bud¿etem, bêdziemy musieli
siê spieszyæ, aby zd¹¿yæ z pozosta³ymi
sprawami.
A szkoda, bo zaproponowany przez
Pani¹ Prezydent bud¿et na 2008 rok wywo³uje trochê emocji i dyskusja na jego
temat toczy³a siê praktycznie do dziœ.
Nieprzyjêcie go przez radnych, mimo ¿e
jest na to czas do koñca marca, skutkuje
narzuceniem Warszawie bud¿etu przygotowanego przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Poprzednim razem przyjmowaliœmy uchwa³ê bud¿etow¹ praktycznie w ostatnim terminie, bo dopiero

22 lutego br. Teraz Pani Prezydent chcia³aby, abyœmy uchwalili jej bud¿et jeszcze przed nowym rokiem. Czy jest na to
szansa?
Wiadomo, ¿e nie popr¹ go radni opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwoœci i to
ze wzglêdów politycznych, a nie merytorycznych. Pani Prezydent w tym g³osowaniu ma zapewnione g³osy radnych
Platformy Obywatelskiej, choæ nawet w
szeregach tej partii s³ychaæ wyrazy niezadowolenia z niektórych proponowanych przez Hannê Gronkiewicz-Waltz
zapisów. Decyduj¹cy g³os nale¿eæ wiêc
bêdzie do Lewicy i Demokratów. Nasz
klub radnych od ponad miesi¹ca pracuje nad projektem bud¿etu, po tym, jak
zapowiedzieliœmy, i¿ nie poprzemy jego
pierwszej wersji, któr¹ Pani Prezydent
przedstawi³a 12 listopada. Wed³ug nas
skupia³a siê ona g³ównie na projektach
infrastrukturalnych, zapominaj¹c trochê
o podstawowych aspektach ¿ycia warszawiaków, takich jak s³u¿ba zdrowia, pomoc spo³eczna, edukacja – w tym
zw³aszcza budowa nowych ¿³obków.
Wypracowane przez nas uwagi i postu-

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- 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

laty przekazaliœmy Pani Prezydent i od
uwzglêdnienia ich w bud¿ecie uzale¿niliœmy ewentualne jego poparcie przez
radnych Lewicy i Demokratów. Hanna
Gronkiewicz–Waltz zgodzi³a siê na
wszystkie nasze propozycje i nakaza³a
uj¹æ je w projekcie uchwale bud¿etowej,
spe³niaj¹c tym samym nasze warunki.
Wszystko wygl¹da wiêc na to, ¿e g³osami radnych Platformy Obywatelskiej
oraz Lewicy i Demokratów Warszawa
bêdzie mia³a uchwalony bud¿et na 2008
rok jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
A skoro ju¿ o Œwiêtach mowa, to
chcia³bym skorzystaæ z okazji i ¿yczyæ
Pañstwu, abyœcie spêdzili je w rodzinnej,
spokojnej atmosferze, z dala od trosk
dnia codziennego i z nadziej¹ na lepsze
w nadchodz¹cym Nowym Roku.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Pochwa³a ma³ych miasteczek
W tym roku minê³o dwadzieœcia lat,
odk¹d zamieszka³em w Warszawie. Przyjecha³em tu do pierwszej pracy, ale trochê by³o i tak, ¿e wybra³em pierwsz¹
pracê, chc¹c zamieszkaæ w Warszawie.
Mimo szaroburoœci póŸnego peerelu Warszawa czarowa³a swoj¹ histori¹, klimatem, ludŸmi. I nic siê nie zmieni³o. W tych
czarach i w mojej chêci mieszkania tutaj,
bo sama Warszawa zmieni³a siê bardzo.
Sta³a siê metropoli¹, ze wszystkimi jej
wadami. Dla wielu mieszkañców nie jest
miejscem, w którym mo¿na i warto zapuœciæ korzenie, a tylko sypialni¹ po³o¿on¹ w
pobli¿u biurowca, w którym przysz³o pracowaæ, dziœ tu, jutro piêæset kilometrów dalej. Dlatego tak trudno w stolicy o dobry

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

samorz¹d, o poczucie to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnej, o troskê o dobro wspólne
przekraczaj¹ce p³ot ogrodzonego osiedla.
Niedawno odwiedzi³em Kutno - piêædziesiêciotysiêczne miasteczko, znacznie
starsze i wcale nie gorsze od stolicy, albowiem w odró¿nieniu od niej potrafi¹ce
odbudowaæ swój Pa³ac Saski. Œci¹gnê³a
mnie tam fantastyczna impreza - organizowane po raz bodaj dwudziesty pi¹ty
warsztaty debat oksfordzkich dla m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych. W
Warszawie takie imprezy te¿ siê zapewne odbywaj¹, tyle ¿e... po prostu siê odbywaj¹. W Kutnie warsztaty skupi³y uwagê ca³ego miasta, w organizacjê w³¹czy³
siê bezpoœrednio i prezydent i przewodnicz¹cy rady miejskiej, na g³ównej debacie w sali konferencyjnej ratusza zjawi³o
siê pó³ miasta. Jestem pewien, ¿e nazajutrz wszyscy omawiali wynik debaty.
Warszawa jest na takie przyjemnoœci
czterdzieœci razy za du¿a. Ze swoimi hipermarketami i galeriami handlowymi
jest te¿ za du¿a na prawdziwe Bo¿e Narodzenie. By³em kiedyœ o tej porze roku
w Delft, dziewiêædziesiêciotysiêcznym
miasteczku po³o¿onym pomiêdzy Rotterdamem a Hag¹. Œwi¹tecznej atmosfery
nie tworzy³y w nim nachalne reklamy z
miko³ajami p³ci obojga i seksownymi
anio³kami zachêcaj¹cymi do zakupów.
Szóstego grudnia pojawili siê w nim za
to prawdziwi Œwiêci Miko³ajowie... biega-

Rada wielu

Euro - odliczanie trwa
Nie wiedzia³em, na jaki temat siê
zdecydowaæ. Odpowiedzieæ na ostatni
felieton Maciejowi Bia³eckiemu, ¿e prezydent Kaczyñski te¿ powo³ywa³ komisarzy, ale z wybranymi przez Radê
Dzielnicy burmistrzami podpisa³ umowy o pracê. Napisaæ, ¿e umowy urzêdników wygas³y na mocy ustawy uchwalonej przez PO/SLD w Sejmie sprzed
dwóch kadencji, a nie dlatego, ¿e Lech
Kaczyñski kogoœ zwolni³?
A mo¿e podsumowaæ niespe³nione
obietnice Pani Prezydent? Przypomnieæ, ¿e
obieca³a, ¿e w 2007 roku wprowadzi
wspólny bilet i system zarz¹dzania ruchem,
rozpocznie budowê mostu Pó³nocnego,
ukoñczy pierwsz¹ liniê metra i przygotuje
nowe plany zagospodarowania przestrzennego (grudzieñ 2006 „Rzeczpospolita”).
Przecie¿ wszyscy wiedz¹, ¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz nie raz ok³ama³a wyborców.
Zamiast tego napiszê kilka s³ów o
przygotowaniach do EURO 2012. Myœlê,
¿e ten temat interesuje Pañstwa bardziej.
W komisji ds. organizacji Euro 2012
dzielnice walczy³y o uwzglêdnienie ich
obiektów sportowych w programie mistrzostw. Ka¿dy stadion treningowy lub
rezerwowy przez wiele lat bêdzie s³u¿y³
mieszkañcom. Praga Po³udnie walczy o
„Drukarza”, Wawer o stadion „PKS Radoœæ”, Bielany o „Hutnika”. Ka¿da dzielnica pragnie takiej inwestycji. Dlatego
zarz¹dy dzielnic stawi³y siê na posiedzeniu komisji, by przekonywaæ do swoich
projektów. Pojawiali siê radni, nawet nie

bêd¹cy cz³onkami komisji, ¿eby lobbowaæ za swoimi dzielnicami. Tylko Bia³o³êkê reprezentowa³em ja. Solo.
Burmistrz „Wodolot” Kaznowski naobiecywa³, tak¿e na ³amach „NGP”, bardzo wiele. Dziœ, na etapie prac nad bud¿etem wiemy ju¿, ¿e by³y to czcze obiecanki. Nie bêdzie tramwaju, nie bêdzie wodolotu.
Natomiast mnie uda³o mi siê przekonaæ komisjê do jednog³oœnego poparcia
mojego projektu stanowiska zobowi¹zuj¹cego Urz¹d Miasta do przygotowania
wykupu stadionu „Polfy Tarchomin” i
przygotowania koncepcji wykorzystania
go w programie EURO.
Muszê w tym miejscu oddaæ sprawiedliwoœæ dyrekcji miejskiego Biura Sportu. Wies³aw Wilczyñski przekona³ radnych, ¿e problemy w³asnoœciowe dotycz¹ce 1/10 dzia³ki nie zablokuj¹ inwestycji. Bia³o³êka zas³uguje na nowoczesny obiekt sportowy.

Nowoczesnych obiektów sportowych,
nowych dróg i linii metra – tego mo¿emy sobie ¿yczyæ. I oby nie by³y to tylko
¿yczenia. Weso³ych Œwi¹t Narodzenia
Pana Naszego, Jezusa Chrystusa!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Firma AG-Complex zatrudni
osobê do zadañ z zakresu kadr i p³ac.
Wymagane wykszta³cenie min. œrednie ekonomiczne
oraz
bieg³a znajomoœæ pakietu Office: Word i Excel.
Zainteresowanych prosimy o CV i list intencyjny, zawieraj¹ce
klauzulê „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustaw¹ z dn.
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,
poz. 883)” na adres: marketing@ag-complex.com.pl.

Ch³odnym okiem

Kobiety rz¹dz¹ Prag¹
Ostatnie dni na Pradze przynios³y
wa¿ne zmiany, jeœli chodzi o osoby sprawuj¹ce doœæ istotne funkcje w pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Do Pani Jolanty
Koczorowskiej, burmistrz Pragi Pó³noc,
zd¹¿yliœmy siê ju¿ przyzwyczaiæ. Przypomnieæ jednak nale¿y, i¿ jest ona pierwszym w³odarzem dzielnicy tej p³ci od
1991 roku, kiedy to powsta³ odnowiony
samorz¹d. Przed ni¹ dzielnic¹ w³adali
sami panowie: Soporowski, Hertel,
Urban, ni¿ej podpisany, a nastêpnie Sosnowski i Marczewski. Ostatni¹ pani¹, jak
siêga moja pamiêæ, a która zarz¹dza³a
Prag¹ jako Naczelnik Dzielnicy by³a w
pocz¹tkach lat 90 Pani Barbara Ognik.
Wybór na ostatniej sesji El¿biety Kowalskiej-Kobus na funkcjê przewodnicz¹cej
rady wzmacnia pozycjê pañ w pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Gdy do tego dodamy, i¿ spoœród oœmiu komisji rady na
czele szeœciu stoj¹ panie, tytu³ tego felietonu jest wielce uzasadniony. Najprzyjemniej by³oby napisaæ ten felieton w
marcu, na Dzieñ Kobiet, oddaj¹c im tym

samym nale¿n¹ czeœæ i szacunek. Zbli¿aj¹ siê jednak œwiêta i pomyœla³em, i¿
zamiast pisaæ o sprawach przyziemnych
napiszê coœ innego. Panie s¹ zazwyczaj
mi³ym tematem rozwa¿añ, kojarz¹ siê
z domem i ciep³em rodzinnym, a tego w
okresie przedœwi¹tecznym potrzeba nam
chyba najbardziej. Zapêdzeni, zaganiani w dobie obecnej cywilizacji z ci¹gle
pêdz¹cym czasem, zwykle w koñcówce
roku rachujemy uciekaj¹ce dni i lata.
Œwiêta i koniec roku to czas refleksji i
podsumowañ tego, co nam siê uda³o i
powiod³o oraz rozwa¿añ na tym, co nie
wysz³o. Œwiêta to okres spotkañ z bliskimi i wspomnieñ o tych, którzy odeszli.
LECZ PRZED ŒWIÊTAMI JEST CZAS PRZYGOTOWAÑ- nie tylko duchowych. Œwiêta
trzeba zaplanowaæ, czyni¹c odpowiednie
do zasobów portfela listy zakupów i prezentów, wys³aæ kartki z ¿yczeniami, umyæ
okna, wytrzepaæ dywany, zrobiæ pranie,
sprawiæ karpia, upiec placek, ugotowaæ bigos, zrobiæ pierogi, zadbaæ o pozosta³¹ zawartoœæ lodówki, zadbaæ o dzieci, wnuki i

Oœrodek
NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”

j¹cy po dachach zabytkowych kamienic,
zrzucaj¹cy stamt¹d przechodniom cukierki. Miko³ajowie wygl¹dali na prawdziwych, niew¹tpliwie po rozrzuceniu drobnych cukierków zniknêli w kominach, by
pojawiæ siê z powa¿nymi prezentami w
salonach statecznych mieszczan.
¯yczê wszystkim, by neony hipermarketów nie przyæmi³y Wam momentu rozb³yœniêcia wigilijnej gwiazdy, wskazuj¹cej drogê do ma³ego miasteczka w Palestynie. I by przyszed³ do Was taki ma³omiasteczkowy Œwiêty Miko³aj, z dachu
albo z komina, a najlepiej z Miry, staro¿ytnego ma³ego miasteczka, po³o¿onego w dzisiejszej Anatolii...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Warszawa ul. Namys³owska 8
OFERUJE:
♦Basen! ♦Si³owniê! ♦Saunê!
♦Salkê gimnastyczn¹!
UWAGA NOWOŒÆ!
- Fitness!
- Rekreacja ruchowa!
- Rehabilitacja (dla seniorów)!
- Ju¿ wkrótce Pilates dla Pañ 40-50 +!
Na ¿yczenie klientek mo¿liwoœæ stworzenia kolejnych grup!
Czekamy na zapisy!
Zapraszamy na „Promocjê grudniow¹”
- p³ywanie za 5 z³!
Od 20 grudnia przedsprzeda¿ karnetów na
I kwarta³ 2008 r. i zapisy do grup na naukê p³ywania!
Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

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

prawnuki oraz wykonaæ dziesi¹tki innych
prozaicznych codziennych czynnoœci przygotowawczych. Wiêkszoœæ z tego spada
na nasze panie, podobnie jak my, panowie, na co dzieñ zapracowane i zaganiane. Do naszych k³opotów im dochodz¹
dodatkowe. Jedne musz¹, inne chc¹, kolejne lubi¹ to przedœwi¹teczne zawirowanie po to, by we w³aœciwych dniach móc
cieszyæ siê z obecnoœci ca³ej rodziny przy
jednym stole, patrzeæ na radoœæ z rozpakowywanych prezentów, spokojnie porozmawiaæ, wzmocniæ siê duchowo i wzajemnie z³o¿yæ sobie ¿yczenia, aby kolejny rok by³ lepszy od mijaj¹cego.
A my, panowie, pamiêtajmy: Panie
rz¹dz¹ na Pradze. Co prawda, jeszcze
nie mog¹ nakazaæ nam ustawowo trzepania dywanów i zabicia karpia, ale
warto je w tych czynnoœciach wyrêczyæ,
a w innych tak¿e pomóc.
WESO£YCH ŒWI¥T I SZCZÊŒLIWEGO
NOWEGO ROKU.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦ sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦ windykacja nale¿noœci
♦projekty testamentów
♦obs³uga prawna podmiotów

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

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 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
MATEMATYKA 022 618-41-35
(po 18)
SZUKAM korepetytorów ka¿dy przedmiot 0606-744-724
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
ALKO przeprowadzki, meblowozy 1z³/km pakowanie
0512-139-430
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
MALOWANIE, solidnie, tanio,
krótkie terminy 0697-666-513
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
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

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

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

PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127
STUDNIE 022 789-33-89
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
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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
KUPIÊ lub wynajmê mieszkanie - Tanio - tel. 0503-478-973
DAM PRACÊ
BIA£O£ÊKA, pani¹ do prac
domowych 0604-513-071
KOREPETYTORÓW ka¿dy
przedmiot 0606-744-724
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
PRZEDSIÊBIORSTWO us³ugowe ROKO ul. Palestyñska 8/11,
03-321 W-wa 022 814-78-01
WYSOKIE zarobki nr. tel
022 518-00-54

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

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

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

Propozycje repertuarowe na Nowy Rok
Po emocjach zwi¹zanych z
wystêpem w BOK-u Jaromira
Nohavicy i festiwalem muzyki
folkowej „Ethnopolis”, pora na
kolejne atrakcje i kolejnych niecodziennych artystów.
W zesz³y weekend oklaskiwaliœmy Krzysztofa Daukszewicza i Jerzego Kryszaka, aktualnie mamy chwilê przerwy
na rodzinne i ciep³e œwiêta, a
od Nowego Roku ruszamy
pe³n¹ par¹. Repertuar drugiej
po³owy sezonu zapowiada siê
naprawdê interesuj¹co.
Tylko w pierwszym tygodniu
stycznia odwiedzi nas dwóch
wspania³ych, charyzmatycznych pieœniarzy – Miros³aw
Czy¿ykiewicz i Grzegorz Turnau. Tego pierwszego mieliœmy niedawno okazjê us³yszeæ
w Bok-u przy okazji Tryptyku
Kaczmarskiego, koncertu pamiêci Jacka Kaczmarskiego.
Wtedy zrodzi³ siê spontaniczny doœæ pomys³ zorganizowania recitalu artysty jeszcze w
styczniu. I uda³o siê. Miros³aw
Czy¿ykiewicz zaœpiewa dla
nas ju¿ 5.01. Dzieñ póŸniej
zrobi to Grzegorz Turnau, s³ynny krakowski wykonawca piosenki literackiej. Bywa³ ju¿ u
nas wielokrotnie i zawsze

przyci¹ga³ t³umy wielbicieli. Do
tej pory mieliœmy okazjê podziwiaæ artystê m.in. w duecie z
Andrzejem Sikorowskim („Pasjans na dwóch”), a tak¿e w recitalu poœwiêconym pamiêci
Marka Grechuty („Historia pewnej podró¿y”). Tym razem artysta wyst¹pi w duecie z Jackiem Królikiem, swoim ulubionym gitarzyst¹, w programie
„Wieczór sowich piosenek”.
W po³owie miesi¹ca bawiæ
nas bêdzie prawdziwa gwiazda polskiego kabaretu – Marcin Daniec. Artysta goœci³ u nas
parokrotnie, choæ w nowej siedzibie BOK bêdzie po raz
pierwszy. Marcin Daniec, laureat czterech telekamer, na polskiej scenie kabaretowej zajmuje miejsce szczególne. Liczba jego fanów jest niezliczona.
Wiedz¹c, ¿e nie brakuje ich
równie¿ na Bia³o³êce zorganizowaliœmy podwójny wystêp
tego znanego
satyryka w naszym Oœrodku.
A czym w Nowym
Roku
uracz¹ nas bia³o³êckie grupy

teatralne, których jak wiemy w
BOK-u nie brakuje? Pocz¹tek
zimy przyniesie dwie wa¿ne premiery. Aktorzy Teatru 13, pod
kierunkiem Tomasza S³u¿ewskiego, dyrektora BOK, pracuj¹
nad premier¹ „Przy drzwiach zamkniêtych” g³oœnego francuskiego egzystencjalisty Jean
Paula Sartre`a, która bêdzie
mia³a miejsce ju¿ 19 stycznia.
Kompania Teatralna Mamro,
zdobywczyni licznych presti¿owych nagród na festiwalach, na
pocz¹tek lutego szykuje du¿y
spektakl oparty na nietuzinkowym tekœcie Petera Barnesa
„Czerwone nosy” opowiadaj¹cym o wierze i nadziei. O obydwu przedstawieniach bêdziemy jeszcze pisaæ w Na Boku.
Szanowni widzowie –
zagl¹dajcie w Nowym Roku
do Boku!

28 grudnia uka¿e siê nowy, drugi z kolei
numer Art Boku, bezp³atnego Kwartalnika
Kulturalnego Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Gazeta ma na celu aktywizowaæ kulturalnie mieszkañców Bia³o³êki, przybli¿yæ im
dzia³ania artystyczne i edukacyjne Oœrodka oraz wszelkie projekty kulturalne Dzielnicy. Zapraszamy do lektury!

Otwarcie œwietlicy na Brzeskiej
19 grudnia o godz. 13, czyli
w dniu, w którym wychodzi
ten numer gazety, przy ul.
Brzeskiej 20, z inicjatywy Stowarzyszenia „Mierz Wysoko”
oraz wolontariuszy z progra-

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:
20, 27, 28 grudnia
3, 4, 8, 9, 10, 11 i 13 stycznia
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

mu spo³ecznego firmy „Provident”, zostanie otwarta d³ugo oczekiwana œwietlica dla
dzieci.
Projekt oparty na wolontariacie, wspó³finansuj¹ w³adze
Warszawy oraz Dzielnicy Praga-Pó³noc. Œwietlicê objêli
swym patronatem: burmistrz
Pragi-Pó³noc, Jolanta Koczorowska, zastêpca burmistrza,
Artur Buczyñski i Karolina Malczyk, pe³nomocnik prezydenta Warszawy do spraw spo³ecznych.

Œwietlica przeznaczona jest
dla dzieci z ulicy Brzeskiej i
okolic, z którymi od maja tego
roku pracuj¹ wolontariusze ze
Stowarzyszenia „Mierz Wysoko”. W programie œwietlicy
przewidziane s¹ atrakcyjne
zajêcia artystyczne i sportowe,
rozwijaj¹ce poczucie w³asnej
wartoœci i buduj¹ce dobre relacje miêdzy ludŸmi.
Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ w Stowarzyszeniu
„Mierz Wysoko”, pod nr tel.:
0503-699-770.

9 grudnia w okolicach Bia³o³êki zaginê³a
m³oda czarno-rudo-bia³a kotka. Ma bia³y
brzuszek i krawatkê. Za znalezienie nagroda!
Tel. 0502-077-119.
Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a,
tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Œwiêta
Proszê Szanownych Pañstwa, mamy wyj¹tkowy miesi¹c. Okres ca³orocznych bilansów, podsumowañ, ogl¹dania siê wstecz. Docieraj¹ do
nas wyj¹tkowe refleksje i spojrzenia na nasz¹ ogóln¹ i osobist¹ rzeczywistoœæ. Niech i ten
grudzieñ bêdzie czasem zrozumienia, ³agodnoœci, wybaczania i pamiêci o naszych najbli¿szych i zwierzêtach. Jakby
nie by³o, oni - i ludzie i zwierzêta - s¹ naszymi braæmi i
przyjació³mi. Mam nadziejê,
Szanowni Pañstwo, ¿e czujecie, jak wielkimi s¹ dla nas, a

Wy mo¿ecie dla nich byæ tak¿e wielcy i wspaniali.
W tym wyj¹tkowym i dla
mnie czasie, chcia³bym przeprosiæ wszystkich tych których
moimi komentarzami urazi³em
i podziêkowaæ tym, dziêki którym œwiat 2007 by³ lepszy, a
tak¿e pozdrowiæ wszystkich
Czytelników NGP, zw³aszcza
moich pacjentów: ¿yczyæ Wam
wszystkiego najlepszego i Dosiego Roku.
Dziêkujê wszystkim za sympatiê, zaufanie i ¿yczliwoœæ.
Nie oznacza to jednak, ¿e pazurek komentarza politycznego
schowany zosta³ na wieki. Chowam go w ³apce do stycznia, bo
na pewno bêdzie siê dzia³o......
lek.wet. Zygmunt Kosacki
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Dwa testamenty

Niekoñcz¹ca siê historia
dokoñczenie ze str. 1

jeden z budynków swojej córce, zaœ ta szybko sprzeda³a go
austriackiemu deweloperowi.
Drugi budynek zosta³ przekazany ziêciowi oskar¿onego. – S¹dziliœmy, ¿e w czasie trwania
postêpowania s¹dowego i po
zapadniêciu wyroku odpowiednie urzêdy powstrzymaj¹ bezprawie i fa³szywi w³aœciciele budynków bêd¹ musieli zwróciæ

nienale¿nie otrzymane nieruchomoœci. Ku naszemu rozczarowaniu tak siê jednak nie sta³o. Nikt nie zablokowa³ sprzeda¿y tych budynków – mówi
Hanna Mochecka, w minionej
kadencji radna PiS na Targówku, osoba, która wraz z mieszkañcami budynków za¿arcie
walczy³a o sprawiedliwoœæ.
Jeden z mieszkañców Tykociñskiej 30, Adam Koz³owski,

Komunikat
Szanowni Pañstwo,
Wszystkich zainteresowanych
najmocniej i szczerze
przepraszamy za opóŸnienie
otwarcia sztucznego lodowiska
i jednoczeœnie pozwalamy sobie

jeszcze raz zaprosiæ
Szanownych Goœci

na uroczystoœæ otwarcia lodowiska
na dzieñ 21 grudnia br. (pi¹tek),
na godzinê 18.00
do Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
przy ul. Strumykowej 21.
Zarz¹d wraz z Rad¹ Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
oraz Bia³o³êcki Oœrodek Sportu

artysta malarz odmówi³ p³acenia czynszu nowym w³aœcicielom budynku. Jak mówi – z³odziejom p³aciæ nie bêdzie. Budynek, w którym mieszka, w testamencie Florentyny Krzeszewskiej zosta³ zapisany siostrom albertynkom. Artysta zadeklarowa³, ¿e im w³aœnie bêdzie p³aci³ czynsz. D³ug malarza urós³ do kwoty 3 tys. z³. Fa³szywi w³aœciciele z³o¿yli przeciwko niemu pozew do s¹du. W
mieszkaniu artysty pojawili siê
komornicy, by zlicytowaæ jego
obrazy. Do kolejnej licytacji nie
dosz³o, bowiem Adam Koz³owski wyst¹pi³ do s¹du z powództwem przeciwegzekucyjnym.
Szczêœliwie urz¹d dzielnicy
Targówek wstrzyma³ zwrot dwóch
kolejnych kamienic, o które Miros³aw K. siê ubiega³ na podstawie
fa³szywego testamentu. Zagadk¹
jest, dlaczego dopuszczono do
obrotu bezprawnie nabytymi kamienicami. Rzekomo o wyroku w
sprawie fa³szywego testamentu
jedna z zainteresowanych stron
– Miejskie Biuro Gospodarowania
Nieruchomoœciami - dowiedzia³a siê w maju 2007. W tym czasie oba budynki mia³y ju¿ nowych
w³aœcicieli.
Mieszkañcy nie zamierzaj¹
sk³adaæ broni i dalej bêd¹ walczyæ o sprawiedliwoœæ. Bêdziemy œledziæ ich zmagania.
El¿bieta Gutowska

Parking pod oknami
Wœród mieszkañców budynku przy Bazyliañskiej 8 i Majowej 5 zawrza³o, kiedy poczt¹ pantoflow¹ rozesz³a siê informacja, ¿e pod oknami rych³o bêd¹ mieæ parking na 48 aut.
- Mieszkam tu od samego zumiem, ¿e to jest miasto i tego
pocz¹tku, od momentu powsta- typu inwestycje s¹ wpisane w
nia budynku. Zawsze mieliœmy ryzyko zamieszkiwania w europod oknami trawniki i drzewa, la- pejskiej stolicy, ale zasadnoœæ
tem bawi¹ siê tu dzieci. Mamy budowania parkingu pod oknaje przynajmniej na oku. Teraz mi jest w¹tpliwa. Spacerujê z
bêdziemy mieæ ruch jak na Mar- psem po okolicy i widzê, ile jest
sza³kowskiej i smród spalin pod wolnych miejsc do parkowania
oknami – mówi lokatorka klatki m.in. wzd³u¿ ulic Ogiñskiego i
przy Bazyliañskiej 8. – Kr¹¿y Nieszawskiej – jeœli braæ pod
plotka, ¿e parking ma powstaæ uwagê tylko te po³o¿one najblina wniosek jednego tylko miesz- ¿ej naszego bloku. Nie s¹ strzekañca, który zg³osi³ tê sprawê ¿one i nie s¹ ogrodzone – to
odpowiednim urzêdnikom. Nie prawda. Ka¿dy chcia³by mieæ
wyobra¿am sobie blisko 50 sa- samochód pod oknem i za ogromochodów odpalaj¹cych silniki dzeniem, rozumiem, ale w koñzim¹, wje¿d¿aj¹cych i wy- cu dojdziemy z tym do absurdu
je¿d¿aj¹cych pasa¿em tu¿ pod – mówi lokator z Majowej 5.
Jak siê dowiedzieliœmy u zamoimi oknami – mówi mieszkaniec klatki przy Majowej 5. – Ro- rz¹dcy wspólnoty mieszkanio-
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wej Majowa 5, sprawa parkingu jest na etapie przygotowañ
do wydania pozwolenia na budowê. Wydzia³ Architektury
Urzêdu Dzielnicy Targówek zapewni³ zarz¹dcê na wrzeœniowym spotkaniu, ¿e projekt parkingu zostanie skonsultowany z
reprezentuj¹cym mieszkañców
zarz¹dc¹. Nic takiego nie nast¹pi³o. W zwi¹zku z tym zarz¹dca wspólnoty wystosowa³ pismo
do burmistrza dzielnicy i przekaza³ je do wiadomoœci m.in.
przewodnicz¹cego rady dzielnicy, biura architektury i planowania, wydzia³u infrastruktury, wydzia³u ochrony œrodowiska, prezydenta Warszawy, przewodnicz¹cego rady miasta. Pod pismem mieszkañcy z³o¿yli blisko
150 podpisów. O sprawie zosta³
poinformowany urz¹d Rzecznika Praw Obywatelskich, dwie
telewizje i kilka gazet. Powiadomiono równie¿ Prokuraturê
Okrêgow¹ Praga Pó³noc. Ewidentnym uchybieniem prawnym projektu jest niezachowanie odpowiedniej odleg³oœci
parkingu od zabudowañ mieszkalnych. W bezpoœrednim s¹siedztwie parkingu znajdzie siê
³adne, po³o¿one wœród zieleni
przedszkole nr 157. Wjazd na
parking zlikwiduje dla ruchu
pieszych pasa¿ pod budynkiem, a chodz¹ tamtêdy m.in.
uczniowie szkó³ przy Krakusa i
Hieronima. Usytuowanie parkingu w bezpoœredniej bliskoœci budynku utrudni lub uniemo¿liwi dojechanie jednostek
ratowniczo – gaœniczych w
przypadku po¿aru, co stanowi
konkretne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców.
- Mamy nadziejê, ¿e do powstania tego parkingu nie dojdzie. Nie wyobra¿amy sobie
¿eby w³adze dzielnicy, wybrane przecie¿ przez nas, dla nas,
mog³y byæ tak bezduszne. Liczymy, ¿e znajdzie siê inna,
bardziej sensowna lokalizacja
dla tej inwestycji – konkluduj¹
mieszkañcy.
(egu)

Zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i wielu sukcesów w 2008 roku
¿yczy
APTEKA ul. Rembieliñska 15
(róg ul. Poborzañskiej)
Z tym kuponem 12% rabatu na zakupy!
Deszczówka problemem nie do rozwi¹zania

Sprawa ulicy Leœnej Polanki
W sporze miêdzy firm¹ BARC a mieszkañcami osiedla Winnica jednym z wa¿nych punktów jest ochrona ulicy Leœnej
Polanki. Ta po³o¿ona na skraju zalesionej wydmy ulica to w³aœciwie leœna droga, przy której rosn¹ zabytkowe dêby-pomniki przyrody. Jest to ulubione miejsce spacerów okolicznych mieszkañców. Do tej ulicy ma przylegaæ planowane
osiedle budowane przez firmê BARC oraz, dalej na po³udnie,
inwestycja firmy Dom-Development. Przy tak du¿ych inwestycjach powsta³ problem dróg dojazdowych i kanalizacji.
Firma BARC
jeszcze niedawno
chcia³a zbudowaæ
wjazdy na teren
inwestycji w³aœnie
od strony Leœnej
Polanki oraz projektowa³a przeprowadziæ kanalizacjê przekopuj¹c tê
uliczkê. Takie
dzia³ania doprowadzi³yby
do
kompletnej dewastacji leœnej skarpy i pomniko- prowadzania œcieków, odpowiedwych dêbów.
nich dla terenów w rejonie ul. LeMieszkañcy osiedla Winnica od œnej Polanki. S¹ dwa sposoby
dawna walcz¹ o zachowanie uli- kanalizacji- uk³ad grawitacyjny i
cy Leœnej Polanki w obecnym sta- t³oczny. Przy uk³adzie grawitacyjnie, tak aby dalej s³u¿y³a im jako nym rura idzie pod k¹tem, a woda
teren spacerów i rekreacji. Aby œcieka pod wp³ywem si³ grawitaosi¹gn¹æ ten cel konieczne jest cji. Przy takim rozwi¹zaniu pow³¹czenie ruchu samochodowe- ziom wód gruntowych spada i
go nowych osiedli bezpoœrednio mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
do ulicy Modliñskiej oraz takie za- drzew. Trzeba wiêc zastosowaæ
projektowanie odprowadzenia uk³ad t³ocz¹cy, w którym system
œcieków z nowych inwestycji, aby pomp t³oczy œcieki do du¿ej przeomin¹æ ulicê Leœnej Polanki.
pompowni Nowodwory i stamt¹d
Te problemy by³y tematem do Czajki. Informacje te nie t³uspotkania, które odby³o siê 5 macz¹ jednak niemo¿noœci odgrudnia roku w sali konferen- bierania œcieków deszczowych.
cyjnej ratusza Bia³o³êki. W spoRozgorza³a dyskusja, propotkaniu, którego gospodarzem nowano dobranie odpowiednich
by³ wiceburmistrz Bia³o³êki, przepompowni dla obu osiedli.
Piotr Smoczyñski, wziêli udzia³
przedstawiciele firmy BARC i
Dom-Development, delegacja
mieszkañców osiedla Winnica,
naczelnik Wydzia³u Infrastruktury Ireneusz Gajewski, In¿ynier Ruchu, Janusz Galas,
przedstawiciel MPWiK, dyr.
Czes³aw Bardel oraz przedstawiciel Zarz¹du Dróg Miejskich.
Jeœli chodzi o rozwi¹zanie
kwestii komunikacyjnej, okaza³o
siê, ¿e obaj deweloperzy zarówno BARC jak i Dom-Development
wycofali siê z projektu dojazdu
ulic¹ Leœnej Polanki i chc¹ w³¹czyæ siê do ruchu do ulicy Modliñskiej. Jednak przedstawiane
przez nich projekty nie s¹ akceptowane przez In¿yniera Ruchu.
Janusz Galas t³umaczy³, ¿e najwiêksze problemy stwarza lewoskrêt dla jad¹cych z centrum Warszawy w stronê osiedla i ¿e nie
bêdzie takich skrzy¿owañ robiæ co
50 metrów, dla ka¿dego osiedla
oddzielnie. Inwestorzy musz¹ najpierw porozumieæ siê miêdzy sob¹
i zadowoliæ jednym skrêtem. In¿ynier Ruchu podkreœli³, ¿e nie interesuj¹ go projekty dla stu mieszkañ, lecz rozwi¹zania globalne.
Nastêpnie omawiana by³a
sprawa kanalizacji. Tu równie¿
wyszed³ na jaw brak porozumienia miêdzy dwoma inwestorami,
którzy robili oddzielne projekty.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji wyrazi³o zgodê na omijaj¹cy ulicê Leœnej Polanki projekt odprowadzenia œcieków sanitarnych, ale nie deszczowych. Decyzjê swoj¹ przedstawiciel MPWiK t³umaczy³ niewystarczaj¹c¹ wielkoœci¹ przepompowni.
W MPWiK uzyskaliœmy informacje dotycz¹ce systemów od-

Jednak stanowisko przedstawiciela MPWiK by³o niewzruszone: jest zgoda na œcieki sanitarne, a na deszczowe – nie.
I w ten sposób deszczówka
sta³a siê problemem nie do rozwi¹zania!
S³uchaj¹c tych dyskusji odnosi
siê wra¿enie jakiejœ ogólnej niemocy i bicia g³ow¹ w mur. Wydawa³oby siê, ¿e wszyscy s¹ zgodni, ¿e
trzeba chroniæ ulicê Leœnej Polanki, a mimo to ¿adnej sprawy nie
mo¿na posun¹æ do przodu. Nie
pomaga te¿ Wojewódzki Konserwator Przyrody, który uzna³, ¿e
budowa kanalizacji jest poza rzutem pionowym koron drzew pomników przyrody i w zwi¹zku z tym
nie bêdzie mia³a istotnego wp³ywu na system korzeniowy i stan
zdrowotny tych drzew. W pewnym
momencie spotkania w Ratuszu
prezes Dom-Development wezwa³
firmê BARC do wspó³pracy.
Stwierdzi³, ¿e je¿eli nie dojd¹ do
porozumienia, to w rejonie Leœnej
Polanki nadal bêd¹ biega³y zaj¹ce i hula³ wiatr.
Ale przecie¿ w³aœnie o to chodzi! Chodzi o zachowanie fragmentu lasu i kilku starych drzew.
Widaæ nie mog¹ tego zrozumieæ
zwolennicy postêpu i cywilizacji.
Przedstawiciel mieszkañców
osiedla Winnica, Andrzej Sobota, podsumowuj¹c dyskusjê podkreœli³, ¿e ochrona nielicznych
ju¿ terenów zielonych jest dla
nas, mieszkañców Bia³o³êki bardzo wa¿na, bo tu mieszkamy, w
przeciwieñstwie do inwestorów,
którzy tylko tu buduj¹.
K.

