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PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

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

www.demeter.com.pl
Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

Szpital Praski

Kredyt i s¹d?

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

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Marywilska
po porz¹dkach
Na pewno wielu Czytelników pamiêta zdjêcia terenu przy
Marywilskiej 44, które publikowaliœmy kilka miesiêcy temu:
odpady, gruz, b³oto. Zapachu w gazecie na szczêœcie nie
mo¿na by³o pokazaæ, ale zapewniam, ¿e niejedna wra¿liwsza osoba by zemdla³a. Teraz, jak widaæ to na zdjêciu na
stronie 3, teren zosta³ ca³kowicie uporz¹dkowany.
Przypomnijmy, ¿e tam w³a- re beztrosko przed samymi wyœnie mia³o powstaæ nowocze- borami obieca³a im eks-minisne targowisko zamiast tzw. ster sportu El¿bieta Jakubiak,
Jarmarku Europa ze Stadionu a teraz wyst¹pi³o o przyznanie
Dziesiêciolecia. Budow¹ hal od im terenu po by³ej fabryce dopocz¹tku zainteresowany by³ mów na ul. Œwiderskiej.
Polski Klub Gospodarczy. W
dokoñczenie na str. 3
tym celu powo³ano Stowarzyszenie „Kupiec Warszawski”,
które nawet przygotowa³o koncepcjê i wizualizacjê przedsiêwziêcia. Drugie „stadionowe”
Stowarzyszenie „Stadion”, najpierw awanturowa³o siê o tereny przy ul. Radzymiñskiej, któ-

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

BARC: wszystko
w rêkach WSA
Wa¿¹ siê losy zabudowy atrakcyjnych terenów Bia³o³êki,
po³o¿onych miêdzy ulicami Poetów, Mehoffera, Modliñsk¹
i Leœnej Polanki. Firma BARC, wykorzystuj¹c nieprecyzyjny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego chce
tam zbudowaæ ogromne osiedle z kilkunastopiêtrowymi blokami. Przeciwko temu protestuj¹ mieszkañcy po³o¿onego
obok osiedla „Winnica”.
W nr 14 NGP z 9 lipca 2008 r. osiedla „Winnica”, na któr¹ to bupisaliœmy o zaskakuj¹cej i niezro- dowê Prezydent Warszawy pozwozumia³ej decyzji Wojewody Ma- lenia nie da³ („s³ynna” Decyzja nr
zowieckiego z dnia 9.06.2008 r. 1031/2007). Wojewoda przekaza³
w sprawie 1 etapu inwestycji spó- sprawê do ponownego rozpatrze³ki BARC. Wojewoda, podtrzymu- nia przez organ I instancji.
j¹c negatywne decyzje PrezydenMieszkañcy osiedla „Winnita Warszawy, dotycz¹ce pozwo- ca”, jako strona postêpowania
lenia na budowê etapów 3, 5 i 7 z³o¿yli skargê na decyzjê Woinwestycji BARC, jednoczeœnie jewody do Wojewódzkiego
uchyli³ podobn¹ decyzjê, doty- S¹du Administracyjnego, maj¹c
cz¹c¹ etapu 1 powy¿szej inwe- ku temu dwa wa¿ne powody.
stycji. Przypomnijmy, ¿e chodzi o
Pierwszym jest fakt „nak³adabudowê 18-kondygnacyjnego bu- nia” siê decyzji. Prezydent Wardynku, po³o¿onego bardzo blisko szawy uzna³ w Decyzji nr 1031,
(ok. 35 m) od niskich zabudowañ ¿e „...brak jest mo¿liwoœci prawnej wydania pozytywnego rozstrzygniêcia dla ¿¹dania inwestora w sytuacji, w której dla
czêœci zakresu wniosku zosta³a wydana decyzja o pozwoleniu na budowê, gdy¿ by³aby to
druga decyzja w tej samej sprawie (sprawa uprzednio za³atwiona inn¹ decyzj¹), co skutkowa³oby jej niewa¿noœci¹ (art.
156 par. 1 p. 3 KPA)”. Chodzi tu
g³ównie o to, ¿e dla etapu 2 pozytywna decyzja zosta³a wyda-

♦Nowa duñska odzie¿ - 9 z³
♦Tkaniny od 2 z³ za mb.
♦Koñcówki kolekcji

Zbadaj
s³uch

Sklep „OKAZJA” zaprasza
ul. Targowa 1

(wejœcie od Zamoyskiego)
Dwa testamenty

Dalszy ci¹g bezprawia
Ile ju¿ razy pisaliœmy, ¿e dobiega koñca sprawa sfa³szowanego testamentu Florentyny Krzeszewskiej. Ile¿ razy wyra¿aliœmy nadziejê, ¿e zadzia³aj¹ zdrowe mechanizmy prawne, ¿e mienie, w którego posiadanie oszukañczo wszed³ Miros³aw Krzeszewski zostanie oddane prawowitym w³aœcicielom. Nic bardziej mylnego.
Skazany prawomocnym wy- ministracji pañstwowej, gdzie
rokiem w zawieszeniu w³aœci- s¹dy, gdzie jest pañstwo praciel wielkiego, nienale¿nego wa? Wygl¹da na to, ¿e dzia³aj¹
maj¹tku, bez przeszkód korzy- rêka w rêkê z przestêpc¹. Tak
sta wraz z rodzin¹ z jego do- przynajmniej uwa¿aj¹ mieszbrodziejstw. Budynki przy Tyko- kañcy Tykociñskiej 30 i 40, któciñskiej 30 i 40 warte s¹ milio- rzy zorganizowali siê w Stowany z³otych. Krzeszewski od lat rzyszeniu Obrony Mieszkañców
zabiega równie¿ o pozyskanie Tykociñskiej. Bo jak inaczej wynieruchomoœci przy Ho¿ej i t³umaczyæ fakt, i¿ rodzina KrzeWspólnej. Gdzie s¹ organy ad- szewskich wci¹¿ pobiera czyn-

dokoñczenie na str. 3

sze za bezprawnie nabyte nieruchomoœci, ¿e wystêpuje do
s¹du o nakazy eksmisji dla niepokornych lokatorów, ¿e komornik zaj¹³ mienie jednego z
mieszkañców Tykociñskiej, który zdecydowa³, ¿e nie bêdzie
p³aciæ z³odziejom. - Oszust w
dalszym ci¹gu otrzymuje od
mieszkañców pieni¹dze na
swoje konto, jako rzekomo nale¿ny mu „czynsz”. Dzieje siê
tak poniewa¿ s¹d jest wyj¹tkowo sprawny w egzekwowaniu
nale¿noœci w drodze komorniczej, z drugiej zaœ strony równie wyj¹tkowo jak opieszale
traktuje sprawê depozytu s¹dowego, o który wystêpuj¹ mieszkañcy ju¿ od 2005 roku. Dzieje
siê to wbrew art. 11 k.p.c. nakazuj¹cemu obligatoryjnie
dokoñczenie na str. 5

W poprzednim wydaniu pisaliœmy, ¿e miasto w ¿aden sposób nie chce zawrzeæ umowy
dotacyjnej, pozwalaj¹cej na
przekazanie Szpitalowi Praskiemu przyznanych mu uchwa³¹
Rady Warszawy 3,7 mln z³ na
pokrycie ubieg³orocznych zobowi¹zañ w stosunku do wykonawcy pawilonu A2. Wykonawca – firma 3J – wygra³a sprawê
w s¹dzie. Szpital z w³asnych
œrodków nie jest w stanie pokryæ
zaleg³ych faktur. Prawnicy szpitala uwa¿aj¹, ¿e pieni¹dze powinny wp³yn¹æ na konto, a prawnicy miejscy – ¿e nie ma takiej
mo¿liwoœci: szpital musi wzi¹æ
kredyt, gwarantowany przez
miasto i z tych pieniêdzy zap³aciæ. A czas p³ynie, odsetki rosn¹.
Ostatecznie, w wyniku d³ugich
dyskusji, dyrektor Obermeyer
przedstawi³ kolejny program naprawczy szpitala, uwzglêdniaj¹cy zaci¹gniêcie kredytu w wysokoœci 10 mln z³otych, przede

wszystkim na pokrycie ubieg³orocznych zobowi¹zañ.
- To m.in. zobowi¹zania wobec dostawców leków, krwi,
sprzêtu. Przez 9 miesiêcy mojej pracy tutaj uda³o mi siê unikn¹æ komornika - mówi dyrektor
Obermeyer. - Ca³y czas zwiêkszamy kontrakt, co pozwala na
zwiêkszenie przychodów, ale
dokoñczenie na str. 5
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RABAT
przed zim¹!!!
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SEZON SZCZEPIEÑ
PRZECIWKO GRYPIE 2008/2009
OCHROÑ SIEBIE I BLISKICH
ZASZCZEP SIÊ, JU¯ CZAS!
SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
BEZP£ATNIE !!! *
* Szczepienia finansowane przez Urz¹d Miasta St. Warszawy;
wy³¹cznie dla mieszkañców Warszawy pow. 65 roku ¿ycia,
w ograniczonym okresie czasu.

PONADTO Z PRZYJEMNOŒCI¥ INFORMUJEMY,
¯E WYCHODZ¥C NAPRZECIW
PAÑSTWA OCZEKIWANIOM
URUCHOMIONE ZOSTA£Y DWIE NOWE PORADNIE
DOSTÊPNE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ:

• PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
• PORADNIA DERMATOLOGICZNA
√ bezp³atne konsultacje (w ramach NFZ)
√ szybkie terminy wizyt

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Przychodnia Lekarska „MEDI-system”
ul. Kijowska 11
(róg ul. Markowskiej)
Informacje i zapisy,
tel.: 022 618-56-46 lub 022 818-03-49
00009
KUPON!
UPOWA¯NIA DO 10% ZNI¯KI
NA SZCZEPIONKÊ PRZECIWKO GRYPIE*



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

Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

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

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

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,
EEG, BADANIA LABORATORYJNE
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(* liczba szczepionek w promocji ograniczona)

Tramwajem wodnym na Bia³o³êkê?
2 nowa gazeta praska

W malowniczej scenerii dzikiej przyrody, na statku wycieczkowym, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka wraz z firm¹ dewelopersk¹ Dom Development zorganizowa³ prezentacjê koncepcji rewitalizacji Kana³u ¯erañskiego.

Istniej¹cy od XVII w. Kana³
Królewski jeszcze kilkadziesi¹t
lat temu stanowi³ wa¿ny szlak
wodny, który obecnie wykorzystywany jest w minimalnym
stopniu, g³ównie przez wêdkarzy i nielicznych mi³oœników
sportów wodnych. Podstawowym za³o¿eniem przedstawionej koncepcji jest przywrócenie
Kana³owi ¯erañskiemu funkcji
transportowych (tramwaj wodny), turystycznych (atrakcyjne
po³¹czenie Wis³y z Zalewem
Zegrzyñskim i dalszymi szlakami wodnymi) i rekreacyjnych
(sporty wodne). Celem przygotowanego przez dewelopera
studium by³o z pewnoœci¹
przede wszystkim uatrakcyjnienie w³asnej inwestycji – mia-

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

TEL. 0 502 322 543
0 722 326 450
MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

steczka Regaty, które ma zyskaæ przystañ jachtow¹ i nowoczesne zaplecze dla tramwaju
wodnego. Aby docelowo dziesiêciotysiêczne miasteczko nie
ugrzêz³o na dobre w korkach,
pomyœlano o wykorzystaniu naturalnych warunków okolicy.
Dlatego projekt uruchomienia
regularnej linii tramwaju wodnego wydaje siê najbardziej konkretnym punktem koncepcji.
Mia³by on - wzorem Hamburga
czy Berlina - w³¹czyæ istniej¹cy
szlak wodny w system komunikacji miejskiej pod zarz¹dem
ZTM. Wa¿ne, aby przystanki
tramwaju by³y dobrze skomunikowane z miejscami zamieszkania za poœrednictwem systemu œcie¿ek rowerowych, których rozbudowê zak³ada projekt. Kursy odbywa³yby siê co
30 minut, a liniê w pierwszym
etapie inwestycji, pomiêdzy
przystankami Nieporêt i Modliñska, obs³ugiwa³oby co najmniej
3-5 tramwajów wodnych, z których ka¿dy móg³by jednorazowo przewieŸæ ponad 200 pasa¿erów. Docelowo linia mia³aby
po³¹czyæ Zalew Zegrzyñski z
Wis³¹ i biec dalej Wis³¹ na po³udnie jej warszawskim odcinkiem. Popularnoœæ obecnie odbywanych kursów wycieczkowych do Zegrza statkiem Zefir

ka¿e s¹dziæ, ¿e takie rozwi¹zanie mia³oby szansê powodzenia. Przystanki zaplanowano
przy ka¿dym moœcie. Podró¿
np. od mostu Siekierkowskiego
do Gdañskiego trwa³aby ok. 30
minut. Przewidywany koszt inwestycji to 5 mln z³otych.
Ale, aby tramwaj wodny móg³
staæ siê jak¹kolwiek konkurencj¹ dla stoj¹cych w korkach
samochodów, nale¿a³oby w
pierwszym rzêdzie usun¹æ obowi¹zuj¹ce na kanale ograniczenie prêdkoœci, na co zwróci³
uwagê przedstawiciel Pe³nomocnika Prezydenta Warszawy
do spraw Wis³y. Problemów na
pewno bêdzie znacznie wiêcej.
To bardzo ciekawa koncepcja, ale co dalej? – spyta³ obecny na spotkaniu Marek Borowski. Wygl¹da na to, ¿e na razie jedyny pewnik to Centrum
Sportów Wodnych, które ma
ju¿ zatwierdzon¹ lokalizacjê.
W przypadku akceptacji koncepcji trzeba przyst¹piæ do
szczegó³owych projektów wykonawczych. W³adze dzielnicy
licz¹ przede wszystkim na inwestorów prywatnych.
Na Bia³o³êce mieszka obecnie
ju¿ 100 tysiêcy osób, a liczba ta
za kilkanaœcie lat mo¿e ulec podwojeniu. Potrzebne s¹ zmiany
w podejœciu do zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, co
referuj¹c projekt podkreœla³ burmistrz Jacek Kaznowski. W wyniku zasad wynegocjowanych z
deweloperami, na nowych osiedlach obligatoryjnie maj¹ powstawaæ lokale przeznaczone na
funkcje spo³eczne. Dzielnica stawia na ekologiê i zrównowa¿ony
rozwój, co poza programem rozwoju sieci wodoci¹gowej (stopniowa likwidacja wszystkich
szamb) i grzewczej (ograniczanie lokalnych sposobów ogrzewania na rzecz miejskiego c.o.)
oznacza tak¿e szukanie alternatywnych dla samochodów sposobów komunikacji. Tramwaj
wodny w tak¹ wizjê dzielnicy wpiKr.
suje siê znakomicie.

„Restauracja Tradycyjna”
zaprasza na potrawy KUCHNI POLSKIEJ

Warszawa ul. Radzymiñska 119
tel. 022 679-67-90, 0663-72-44-13,
czynna w godz. 1200-2400
♦ organizujemy spotkania firmowe
♦ przyjêcia okolicznoœciowe
♦ catering ♦ zamówienia na wynos

PARKING DLA GOŒCI!

MultiCentrum zaprasza
Zgodnie z zapowiedzi¹, 17 wrzeœnia na Bia³o³êce otwarto
pierwszy w stolicy Oœrodek Edukacji Interaktywnej MultiCentrum. Sprzêt komputerowy wyposa¿ony w nowoczesne
oprogramowanie, z którego bêd¹ mogli korzystaæ wszyscy
mieszkañcy miasta, zakupiono od izraelskiej firmy DEGEM,
specjalizuj¹cej siê w projektowaniu systemów edukacji interaktywnej. MultiCentrum to 24 stanowiska komputerowe
wyposa¿one w specjalnie zaprojektowany, wspomagany
komputerowo nowoczesny system edukacyjny, umo¿liwiaj¹cy poznawanie nowych technologii.

Wyposa¿enie to elektroniczne panele, specjalistyczne klawiatury, trójwymiarowe pomoce
naukowe i sieæ bazy danych.
Placówka zawiera szeœæ modu³ów tematycznych, m.in. Multilingua z interaktywnym oprogra-

mowaniem multimedialnym do
nauki jêzyka angielskiego. Znajduje siê tam równie¿ Multikid
dla najm³odszych, MultiTech który prezentuje trójwymiarowy
œwiat cudów nauki, techniki
oraz modu³y sztuki i muzyki.

Otwarcie Multicentrum to
zas³uga wielu ludzi i ogromny
sukces w³adz dzielnicy oraz
ca³ego miasta Warszawy.
Symbolicznego otwarcia
obiektu dokona³a Prezydent
Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, podnosz¹c szlaban
na zbudowanym przez dzieci z
klocków Moœcie Pó³nocnym.
Nawi¹za³a do tegorocznego Festiwalu Nauki - wielkiej
imprezy promuj¹cej naukê i
edukacjê, wspieranej przez
miasto. MuiltiCentrum to doskona³e uzupe³nienie polityki
edukacyjnej samorz¹dowych
w³adz stolicy - podkreœli³a
Hanna Gronkiewicz-Waltz –
Placówka przeznaczona jest
dla dzieci, aby odkrywa³y swoje predyspozycje, pasje,
zw³aszcza do nauki przedmiotów œcis³ych, gdy¿ zapotrzebowanie na in¿ynierów jest
bardzo du¿e.
MultiCentrum mieœci siê
przy ul. Porajów 14, tel. (022)
614-60-70.
Serdecznie zapraszamy fanów nauki do zapisywania siê
na zajêcia od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-19 oraz w
soboty w godz. 10-15.

Zacisze luksus wœród willi!
KLIMATYZACJA GRATIS!
 metra¿e od 45-88 m2
 cena na dziœ
od 7000 z³/m2
 kameralny,
chroniony budynek
 gara¿ podziemny
 w³asnoœæ hipoteczna

Sprzeda¿
POL-TOP
0501-273-333
www.poltop.waw.pl
XXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Ma³y krok

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

9 wrzeœnia, na dzieñ przed up³ywem terminu zaopiniowania, radni Targówka obradowali nad projektem uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom uprawnieñ do
wykonywania niektórych zadañ i kompetencji miasta.
Wczeœniej, pozytywn¹ opiniê
Po krótkiej przerwie w obra– co do zasady – wyrazi³ zarz¹d dach, Maciej Danko zapowieDzielnicy Targówek. Jednocze- dzia³, ¿e radni klubu PiS bêd¹
œnie uzna³, ¿e projekt nie prze- g³osowaæ przeciw.
nosi w ca³oœci zadañ i nie w
Zbigniew Poczesny, w imiepe³ni spe³nia oczekiwania, na- niu radnych PO przekonywa³,
le¿y wiêc podj¹æ dalsze prace. ¿e lepiej uczyniæ choæ ma³y
Maciej Danko poinformowa³, krok ni¿ czekaæ na du¿e zmia¿e komisja nadzwyczajna nie ny w dalekiej przysz³oœci. Powypracowa³a stanowiska ani na dobnie argumentowa³a Danu„tak” ani na „nie”; zgodzi³a siê z ta Winnicka: choæ merytoryczzarz¹dem, ¿e trzeba przekazy- nie projekt jest niedopracowawaæ kompetencje dzielnicom – w ny, ale opiniujemy intencje,
dalszym ci¹gu pracowaæ nad tym wiêc go nie odrzucajmy.
tematem, w d³u¿szym czasie zeInaczej podszed³ do sprawy
braæ propozycje i zaopiniowaæ je. Jan Mamaj, który przypomnia³,
O potrzebie dalszych prac, ¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz
a¿ do zgodnoœci ze statutem przed wyborami i zaraz potem
m.st. Warszawy, mówi³ te¿ Jê- obiecywa³a, ¿e kompetencje
drzej Kunowski; co do zasady dzielnic bêd¹ du¿e; zapyta³:
- radni klubu PO i ko³a MBTZ gdzie s¹ punkty, rozszerzaj¹opiniuj¹ projekt pozytywnie.
ce kompetencje?

OdpowiedŸ burmistrza
Grzegorza Zawistowskiego:
burmistrzowie otrzymali kompetencje kierownika zak³adu
pracy; delegatury Dzia³alnoœci
Gospodarczej i Zamówieñ Publicznych, a ostatnio tak¿e Architektury i Zagospodarowania
Przestrzennego sta³y siê wydzia³ami Urzêdu Dzielnicy. „To
proces ci¹g³y, który trwa. Mówienie, ¿e procesu przekazywania nie ma, jest nieprawd¹.”
Witold Harasim zwróci³ uwagê,
¿e przedmiotem dyskusji jest regulacja prawna; kto zag³osuje
przeciw, bêdzie przeciw zasadzie.
„Jeœli dziœ siê nie wypowiemy,
bêdzie to znaczyæ, ¿e nie chcemy uczestniczyæ w procesie.”
O poparcie uchwa³y zaapelowa³ do radnych wiceburmistrz
Wac³aw Kowalski, ilustruj¹c
proces przejmowania kompetencji pracami zarz¹du Targówka nad przejmowaniem zarz¹dzania Kana³em Bródnowskim,
a w konsekwencji – uporz¹dkowaniem gospodarki wodnej.
Na wniosek Krzysztofa Miszewskiego, przyjêto tryb g³osowania imiennego nad uchwa³¹.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa³y opowiedzieli siê: Jacek Duczman, Witold Harasim, Anna Kuczyñska,
Jêdrzej Kunowski, Aneta Lisiecka, Krzysztof Miszewski,
Joanna Mroczek, Zbigniew Poczesny, Wies³aw Raboszuk,
Alicja Sadowska, Bartosz Szajkowski, Danuta Winnicka, Iwona Wujastyk; przeciwni byli:
Maciej Danko, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska,
Jan Mamaj, Anna Moczulska,
Janina Paszkowska, Jerzy Raczyñski, Urszula Suzdalcew;
od g³osu wstrzyma³ siê Tomasz
Cichocki. Nieobecni byli: Kamila Kardas, Sebastian Koz³owski, Krzysztof Zalewski.
Widoczne w g³osowaniu
zró¿nicowanie zdañ (13 g³osów – za, 8 – przeciw, 1 –
wstrz.) wróci³o w ostatnich minutach sesji, w krótkiej dyskusji: czy obecnej sytuacji winien
jest by³y prezydent Warszawy
Lech Kaczyñski, czy obecna
prezydent Hanna GronkiewiczWaltz, niechlujne „powielaczowe” prawo, czy ustawa przeK.
g³osowana przez PO?

BARC: wszystko w rêkach WSA
dokoñczenie ze str. 1

na w listopadzie 2007 r., a etap
1, którego dotyczy odwo³anie,
pokrywa siê w czêœci w³aœnie z
etapem 2. Wojewoda stwierdza,
¿e organ I instancji jest w b³êdzie. Wed³ug mieszkañców
osiedla „Winnica” daty z³o¿enia
wniosków przez inwestora
(etap 1 – w czerwcu 2006, etap
2 – w kwietniu 2007) nie maj¹
znaczenia, dotycz¹ przecie¿ tej
samej dzia³ki. Dla jasnoœci sprawy nale¿y dodaæ, ¿e pierwotny
etap 1 z czerwca 2006 obejmowa³ teren, na którego czêœci inwestor w kwietniu 2007 zaplanowa³ etap 2 inwestycji, nie
zmieniaj¹c zgodnie z prawem
budowlanym treœci wniosku,
dotycz¹cego etapu 1.
Drugim powodem zaskar¿enia decyzji Wojewody jest podtrzymywanie przez niego wniosku inwestora o ograniczenie
liczby stron postêpowania.
Sprawa ta pojawi³a siê ju¿ w
pierwszej decyzji Wojewody ze
stycznia 2007 r. Wojewoda zarzuca Prezydentowi Warszawy
brak merytorycznego uzasadnienia przyjêtego rozstrzygniêcia oraz przypomina, ¿e obowi¹zkiem organu rozpatruj¹cego pozwolenie na budowê jest
wskazanie podmiotów, którym
przys³uguje przymiot stron. W
tym sformu³owaniu zawarta jest
sugestia, aby „wyrzuciæ” osiedle
„Winnica” z bycia stron¹.
Prawie równoczeœnie ze
z³o¿eniem skargi przez mieszkañców „Winnicy” skargê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego z³o¿y³ te¿ ze swej
strony inwestor. Firma BARC
oskar¿y³a Wojewodê Mazowieckiego o bezczynnoœæ.
Tak wiêc decyzja Wojewody
uchylaj¹ca negatywn¹ decyzjê
Prezydenta Warszawy w sprawie 1 etapu inwestycji BARC
jest oprotestowana z obu stron.
Jak ju¿ wielokrotnie pisaliœmy, wszystkie problemy wokó³
tej sprawy spowodowane s¹
wadliwym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym w 2002 r.,
który nie okreœla maksymalnej
wysokoœci budynków wielorodzinnych i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
W maju 2008 r. mieszkañcy
osiedla „Winnica” i Stowarzyszenie „Mieszkañcy ulicy Mehoffera w obronie miru domowego” zaskar¿yli MPZP Winnicy
Po³udniowej do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego. Skarga ta zosta³a skierowana do
s¹du poprzez Radê Warszawy.
Dodatkowo mieszkañcy spo³ecznoœci lokalnych z³o¿yli 6
czerwca br. zawiadomienie do
Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Pó³noc o podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa przez
osoby przygotowuj¹ce projekt
uchwa³y Rady Gminy z 2002 r.
w postaci niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych (art. 231
par. 1 KK). W odpowiedzi 26
czerwca Prokuratura Rejonowa
odmówi³a wszczêcia œledztwa,
argumentuj¹c to przedawnieniem ewentualnego przestêpstwa, zagro¿onego kar¹ pozbawienia wolnoœci nie przekraczaj¹c¹ lat 3 (karalnoœæ ustaje po
up³ywie 5 lat).

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

Na powy¿sze postanowienie
mieszkañcy osiedla „Winnica”
z³o¿yli za¿alenie, w którym
stwierdzili, ¿e nie chodzi tu o
zaniedbanie, lecz o dzia³ania,
maj¹ce na celu osi¹ganie korzyœci finansowych, p³yn¹cych
z przygotowania „dziurawego”
MPZP. Takie przestêpstwo zagro¿one jest ju¿ wy¿sz¹ kar¹,
a co za tym idzie, okres
przedawnienia jest d³u¿szy.
Osoby przygotowuj¹ce Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego doskonale
wiedzia³y o potrzebie (zapisanej w ustawie) okreœlenia gabarytów budynków. Okreœlono
minimaln¹ i maksymaln¹ wysokoœæ budownictwa jednorodzinnego, natomiast w odniesieniu
do budownictwa wielorodzinnego okreœlono tylko minimaln¹
wysokoœæ zabudowy.

Oczywiste jest, czym skutkuje
taki zapis: mo¿na budowaæ ile siê
da, mno¿¹c zyski. Budowa kolejnych kondygnacji nie jest przecie¿ kosztowna, natomiast metr
kwadratowy powierzchni mieszkania w sprzeda¿y ma tak¹ sam¹
cenê, jak pozosta³e. Dlatego te¿
pominiêcie zapisu, dotycz¹cego
maksymalnej wysokoœci budynków wielorodzinnych nasuwa jednoznaczne skojarzenia.
W tej chwili wszystkie decyzje
dotycz¹ce inwestycji BARC s¹ w
Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym. Nie ma jeszcze odpowiedzi. Wiadomo natomiast,
¿e trzeba wyeliminowaæ powód
ca³ego z³a, czyli zast¹piæ stary
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nowym. I
tu wystêpujemy z apelem do
Urzêdu Miasta o przyspieszenie prac studyjnych nad Miejscowym Planem Zagospoda-

rowania Przestrzennego Winnicy Po³udniowej i Anecina
Pó³nocnego. Tylko jak najszybsze uchwalenie tego planu powstrzyma bezwzglêdnych deweloperów przed „zamurowaniem” zielonej Bia³o³êki w celu osi¹gniêcia maksyJ.
malnego zysku.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

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

Tel. 0783 680 783

Marywilska po porz¹dkach
dokoñczenie ze str. 1

- Ta lokalizacja w ogóle nie
wchodzi w grê – mówi burmistrz Bia³o³êki, Jacek Kaznowski, który od miasta otrzyma³ pe³nomocnictwa do koordynowania dzia³añ, zwi¹zanych z targowiskiem. Jedyne,
co mo¿emy im zaproponowaæ,
to lokalizacja na Marywilskiej.
Na Œwiderskiej ma powstaæ
nowoczesne osiedle z infrastruktur¹ rekreacyjno-sportow¹ dla wszystkich mieszkañców dzielnicy. Teraz jednak

powsta³ dodatkowy problem,
którego nikt wczeœniej nie bra³
pod uwagê: miasto mo¿e teren
przy Marywilskiej wydzier¿awiæ tylko w drodze przetargu
lub konkursu. Na dziœ w³adze
miasta sk³aniaj¹ siê ku konkursowi ofert. Stan¹æ do niego
mo¿e ka¿dy, kto wyka¿e siê
odpowiednimi pieniêdzmi – a
kwota to niema³a, bo oko³o 200
mln z³otych. Tyle bowiem, szacunkowo, bêdzie kosztowa³a
budowa.

Porównanie jest zdumiewaj¹ce

Tak czy inaczej, teraz jest
inna sytuacja wyjœciowa. Przez
kilkanaœcie lat terenu nie mo¿na by³o uporz¹dkowaæ. Teraz
trwaj¹ prace przygotowawcze
do modernizacji dróg wewnêtrznych i infrastruktury
technicznej. Rada dzielnicy
wyst¹pi³a ju¿ do Rady Warszawy o nadanie nazw dwóm ulicom wewn¹trz terenu. Miasto
przeznaczy parê milionów z³otych na ich utwardzenie, budowê chodników i oœwietlenia –
mówi Jacek Kaznowski. S¹dzê, ¿e konkurs na budowê
targowiska zostanie og³oszony jeszcze w tym roku. Jeœli nie
przyniesie rozstrzygniêcia, to
s¹ inne rozwi¹zania. Miasto
mo¿e ten teren sprzedaæ. To
cenny teren, na pewno wzbudzi du¿e zainteresowanie
wœród deweloperów. S¹dzê,
¿e wszystko bêdzie wiadome
pod koniec roku.
Najwa¿niejsze, ¿e kawa³ek
ksiê¿ycowego krajobrazu
znikn¹³ z mapy miasta.
(T)

nowa gazeta praska 3

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)
Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych
Oœrodek STC - Miedziana 11 - 11 nowych grup
Bia³ostocka 10/18 - poniedzia³ek 18:45-20:45 - od 6 X
Kawêczyñska 2 - czwartek 18:00-20:00 - od 4 IX
Miêdzyborska 70 - poniedzia³ek 18:00-20:00 - od 8 IX
Leszczynowa 5 - czwartek 19:00-21:00 - od 4 IX
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

XXIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sesja w drodze
Najwa¿niejszym elementem wczorajszej sesji by³ objazd dzielnicy. Radni zapoznawali siê na miejscu z inwestycjami na ró¿nych etapach zaawansowania. Ogl¹dali m.in. budynek komunalny, Skate Park, modu³ow¹ szko³ê przy Berensona. W sumie
na trasie objazdu znalaz³o siê 25 punktów.
W sali ratusza radni uchwalili zmiany w sk³adzie osobowym
komisji rady i dyskutowali na temat bud¿etu. Ze szczegó³ami
sesji zapoznamy Czytelników w nastêpnym wydaniu NGP.
(egu)

XXII
sesja Rady
Dzielnicy
Praga Pó³noc
4 nowa
gazeta
praska

Po wakacjach
Pocz¹tek wrzeœnia przyniós³ o¿ywienie w praskim samorz¹dzie po d³ugiej przerwie
wakacyjnej. Zarz¹d dzielnicy widaæ w wakacje nie pró¿nowa³ i po dokonanej analizie
przedstawi³ radnym projekt zmian w za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy do Uchwa³y nr XXI/709/2007 Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy z 20.12.2007 r.
w sprawie bud¿etu m.st. Warszawy na 2008 r. Projekt przewidywa³, po przegl¹dzie
wydatków za I pó³rocze, ich dostosowanie do potrzeb i mo¿liwoœci zaanga¿owania wydatków w drugiej czêœci roku. Najbardziej istotn¹ zmian¹ by³o zwiêkszenie o prawie 3
miliony z³otych nak³adów na remonty budynków komunalnych oraz zwiêkszenie dotacji do niepublicznych placówek oœwiatowych. Radni PO i SLD, korzystaj¹c ze wsparcia
dwójki radnych niezale¿nych, pomimo prób obstrukcji ze strony PiS i PWS, którzy ni
st¹d ni zow¹d postawili sprawê legalnoœci zarz¹du burmistrz Koczorowskiej, proponowane przez zarz¹d poprawki przyjêli. Rada dokona³a tak¿e korekty w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, celem jego dostosowania do
wymogów okreœlonych w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, a tak¿e zaopiniowa³a Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012, wraz z projektem uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie uchwalenia tego programu. W czêœci dotycz¹cej Pragi Pó³noc mo¿na w nim
wyczytaæ, i¿ do 2012 roku powinno w tej dzielnicy powstaæ prawie 500 lokali mieszkalnych przy ulicach Bia³ostockiej 51 i Jagielloñskiej w rejonie Golêdzinowa. Rada zaopiniowa³a tak¿e projekt wykazów lokali u¿ytkowych przeznaczonych do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej w domach wielolokalowych, uruchamiaj¹c w ten sposób kolejn¹ ich partiê do zbycia na rzecz ich dotychczasowych najemców.
W koñcowej czêœci sesji radni przyjêli stanowisko w sprawie d³ugo oczekiwanego
przez niektórych projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom
kompetencji m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadañ, co w rezultacie poDCH
winno przyspieszyæ podejmowanie decyzji i usprawniæ pracê samorz¹du.

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

Tenorzy w Bia³o³êce
Takie koncerty nie zdarzaj¹ siê czêsto, bo nieczêsto zdarzaj¹ siê
tak wspania³e g³osy. 14 wrzeœnia na zaproszenie burmistrza Jacka
Kaznowskiego, w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury wyst¹pi³o trzech znakomitych polskich tenorów: Ryszard Wróblewski, Tomasz Kuk i Adam
Sobierajski. Wszyscy trzej nale¿¹ do czo³ówki polskich œpiewaków
operowych i operetkowych oraz wspó³pracuj¹ z najlepszymi teatrami
muzycznymi w kraju. Artystom towarzyszy³a Bia³o³êcka Orkiestra
„Romantica” pod batut¹ znakomitego dyrygenta boliwijskiego
pochodzenia, Rubena Silvy.
Wzorem dla ka¿dego tria tenorów s¹ go. Artyœci wykazali siê przy tym ogromwspólne wystêpy Luciano Pavarottiego, nym talentem komediowym. Wœród œpiePlacido Domingo i José Carrerasa, zapo- wanych utworów nie mog³o zabrakn¹æ
cz¹tkowane w lipcu 1990 roku koncer- piosenek z repertuaru Jana Kiepury, tatem w Termach Karakalli w Rzymie. Wte- kich jak „Ninon”, czy „Brunetki, blondy tamten koncert zadziwi³ œwiat. Kon- dynki”. Wielokrotnie bisuj¹c, Tomasz
cert bia³o³êcki by³ równie zachwycaj¹cy, Kuk, Adam Sobierajski i Ryszard Wróczego dowodem by³o zainteresowanie blewski wykonali na koniec wi¹zankê
publicznoœci. Sala widowiskowa Bia³o³êc- pieœni neapolitañskich: „Torna a Sorrenkiego Oœrodka Kultury by³a wype³niona to”, „Funiculi, funicula” i „O sole mio”.
po brzegi.
Koncert by³ przede wszystkim popisem
Artyœci zaprezentowali najpiêkniejsze naszych wspania³ych tenorów. Jednak
arie operowe i operetkowe oraz wi¹zanki poza partiami wokalnymi mogliœmy us³ypopularnych pieœni i piosenek. Koncert szeæ solistów Bia³o³êckiej Orkiestry „Rorozpocz¹³ Adam Sobierajski ari¹ Nemori- mantica”. Za³o¿ycielka i dyrektor zespona „Una furtiva lagrima” z opery „Napój ³u, Anna Barañska-Wróblewska wykonami³osny” Gaetano Donizettiego. Nastêp- ³a walca Dymitra Szostakiewicza w opranie Tomasz Kuk wykona³ przepiêkn¹ ariê cowaniu na altówkê i orkiestrê oraz speCavaradossiego „E lucevan le stelle” z III cjalnie sprowadzony z USA na ten konaktu opery „Tosca” Giacomo Pucciniego. cert utwór „The Typewriter” na maszynê
Ryszard Wróblewski zaprezentowa³ siê w do pisania i orkiestrê. Koncertmistrz Orarii Jontka z IV aktu opery „Halka” Sta- kiestry, Maciej Przestrzelski zagra³ na
nis³awa Moniuszki. Wreszcie trzej tenorzy skrzypcach porywaj¹cego Czardasza V.
razem brawurowo wykonali ariê Ksiêcia Montiego a oboista Tytus Wojnowicz przez III aktu opery Rigoletto „La donna e niós³ nas w klimaty muzyki argentyñskiej
graj¹c tango Astora Piazzoli „Oblivion”.
mobile” Giuseppe Verdiego.
Trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e koncert
Po ariach operowych przyszed³ czas na
repertuar l¿ejszy - operetkowy. Zabrzmia³y œwietnie prowadzi³, odznaczaj¹cy siê
dŸwiêki „Pieœni Adama” z operetki „Ptasz- wielk¹ kultur¹ Andrzej Krusiewicz, spinik z Tyrolu” Karla Zellera, „Lat dwadzie- ker i lektor Polskiego Radia.
Sympatycy muzyki operowej i opeœcia mia³ mój dziad”. Zachwyceni s³uchacze mogli podziwiaæ te¿ wspólne wykona- retkowej zgromadzeni w Bia³o³êckim
nie najbardziej znanej arii z operetki „Ba- Oœrodku Kultury z entuzjazmem przyron cygañski” Johanna Straussa „Wielka jêli wystêp Trzech Wielkich Tenorów, czego dowodem by³o po¿egnanie artystów
s³awa to ¿art”.
Niespodziank¹ by³o wykonanie wi¹- owacj¹ na stoj¹co.
zanki piosenek Ludwika SempoliñskieJoanna Kiwilszo

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem - zapraszamy!!!

gabinet 26

NFZ

4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Oticon, Rion
4 udzielimy porady i wszelkich informacji dotycz¹cych aparatów

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
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Zapraszamy:
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-16.00

022

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

KUPON
R A B AT O W Y

Otwarcie sezonu w „Herbacianych ogrodach”
Nie od dziœ wiadomo, ¿e herbatka jest dobra na wszystko.
Zw³aszcza na nadchodz¹c¹ jesieñ. Tym bardziej, jeœli jest to
„¯ó³ta rzeka” z ¿eñszeniem, lukrecj¹ i ró¿¹ albo „Ósmy cud
œwiata” mieszanka liœci herbacianych z pestkami granatu
i kwiatami brzoskwini. Te i 120 innych gatunków mo¿emy
kupiæ w „Herbacianych ogrodach” na ul. Jagielloñskiej 58.
„Ogrody…” latem skoñczy³y ci „ekokrasnoludek” z owocadwa lata. „Myœlê, ¿e zadomowi- mi malin, ró¿y, rokitnika, zawieliœmy siê na Pradze na dobre – raj¹ca wszystkie potrzebne
mówi w³aœcicielka Agnieszka witaminy. Przy bólach g³owy
Stanisz-Uziêb³o – co nie zna- warto zaopatrzyæ siê w mieczy, ¿e spoczêliœmy na laurach. szankê „migrenol”, której picie
Ca³y czas staramy siê zasko- ³agodzi dolegliwoœci. Herbatka
czyæ naszych klientów. 10, 11 i krzemionkowa wzmacnia w³o12 paŸdziernika zapraszamy na sy, a eukaliptusowa jest dobroIII edycjê Festiwalu Kaw i Her- czynna dla dróg oddechowych.
bat. Warto wtedy przyjœæ na deS¹ nowe gatunki rooibosa.
gustacje niedzielne: fili¿ankê S³odko pachn¹ce „Pistacjoespresso i imbryczek „hiszpañ- we wzgórza” z pomarañcz¹,
skiej mandarynki”.
migda³ami, rozgrzewaj¹ca
Jeœli mamy otwarcie no- kolendr¹, ró¿owym pieprzem
wego sezonu, to oczywiœcie i zielonymi orzechami pistas¹ i nowoœci. Na przyk³ad zio- cji oraz zielony rooibos z al³owo-owocowe herbatki z cer- gami spirulina, bogatymi w
tyfikatem ekologicznym. „Pita- bia³ko i sole mineralne (18 z³
goras”, aby sprawniej myœleæ, za 100 g.).
„Rasputin”, ¿eby d³u¿ej cieNa Jagielloñskiej 58 kupimy
szyæ siê pe³ni¹ ¿ycia. Dla dzie- równie¿ piêkne kubki i rêcznie

malowan¹ porcelanê. A tak¿e
zio³owe mieszanki do k¹pieli.
Rozchwytywana jest odchudzaj¹ca z brzoz¹, skrzypem, bratkami i igliwiem z sosny i œwierku.
W senne, jesienne ranki
warto równie¿ pamiêtaæ o kawie, a jest ich ponad 50 rodzajów: ziarniste, mielone na miej-

scu oraz kawy rozpuszczalne.
Nowoœci to arabika kolumbijska o smaku baileys, pistacji i
gruszki w czekoladzie.

„Herbaciane ogrody”
ul. Jagielloñska 58
www.herbacianeogrody.pl
pon.-pt. 11-19, sob.-niedz. 10-15

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

Okulary na jednej nodze
Zabiegani warszawiacy licz¹ ka¿d¹ zaoszczêdzon¹ minutê, I nagle
dowiadujemy siê, ¿e w „Optokanie” po zamówieniu okularów mo¿na
je odebraæ ju¿ po 30 minutach.
Wykonanie okularów w zaledwie 30 minut od chwili z³o¿enia zamówienia jest
naszym ogromnym sukcesem. Uwa¿am, ¿e naprawdê jest siê czym pochwaliæ. Tak
krótki czas wykonania niezwykle przecie¿ precyzyjnej pracy to wed³ug mnie, prawdziwy „krok milowy” w dziedzinie techniki optycznej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e prawid³owe wykonanie
okularów wymaga niezwykle dok³adnych pomiarów oraz precyzji, o
czym Pan przed chwil¹ wspomnia³. Czy zatem ten „milowy krok” i
œciganie siê z czasem nie odbija siê na dok³adnoœci wykonania?
Dziêki naszemu sprzêtowi oraz niezwykle zgranemu i kompetentnemu zespo³owi pracowników wykonujemy okulary w tak krótkim czasie. Musimy walczyæ o
ka¿d¹ minutê, bo s¹ to zaoszczêdzone minuty naszych klientów.
W naszym Centrum Optyki Okularowej „Optokan” specjalnie dla Pañstwa urz¹dziliœmy wygodnie salê, a w poczekalni mo¿na obejrzeæ TV czy poczytaæ prasê.
Równie¿ dla Pañstwa przez ca³y czas pracy zak³adu przyjmuj¹ lekarze okuliœci,
aby Ka¿dy móg³ otrzymaæ fachow¹ poradê bez zbêdnych skierowañ wystawania
w kolejce w przychodniach.
Lata praktyki sprawi³y, ¿e nasz personel jest rzeczywiœcie œwietnie przeszkolony.
Bez trudu potrafimy pomóc w doborze odpowiednich opraw, uwzglêdniaj¹c wszystkie
wymagania klientów. Dysponujemy zdecydowanie najwiêkszym w Warszawie wyborem oprawek (ponad 2500) i dlatego zawsze jesteœmy gotowi pomóc Pañstwu w podjêciu tak trudnej decyzji, jak dobranie odpowiednich okularów. Od chwili ich wybrania
do otrzymania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. Pod tym wzglêdem ¿adna inna
firma nie jest w stanie nam dorównaæ. Œmieszy ju¿ has³o „Okulary w 1 godzinê”, którym reklamuj¹ siê niektóre zak³ady, równie¿ te zagraniczne. Œwiadczy to przecie¿
jedynie o tym, ¿e firmy dysponuj¹ przestarza³¹ technologi¹. „Optokan” wyprzedzi³
wszystkie inne zak³ady nie o krok, ale o ca³e pó³ godziny. Dla naszego Centrum liczy
siê przede wszystkim jakoœæ wykonania naszych okularów. D¹¿enia do najlepszej, œwiatowej jakoœci sprawi³o, i¿ sprowadziliœmy sprzêt optyczny najnowszej technologii. St¹d
w³aœnie czas oczekiwania na okulary móg³ zostaæ skrócony do 30 minut.
Proszê zatem o wyjaœnienie, na czym polega nowoczesnoœæ „Optokanu”?
W dobie komputeryzacji równie¿ maszyny optyczne w naszym zak³adzie sterowane s¹ przez komputery. Poniewa¿ komputery pomagaj¹ w pracy technikowi,
mo¿emy poszczyciæ siê niezwykle starannym i precyzyjnym wykonaniem okularów. Ju¿ samo badanie wzroku, je¿eli zechc¹ Pañstwo z niego skorzystaæ, bêdzie
badaniem optycznym oraz komputerowym. Dziêki temu ju¿ okreœlenie wady wzroku jest niezwykle dok³adne. W naszym Centrum posiadamy te¿ unikalny w skali
kraju, sterowany przy pomocy komputera dioptromierz z automatycznym odczytem, na którym oczywiœcie wynik pomiaru jest natychmiastowy. Sprzê¿one z komputerem szlifierki pozwalaj¹ na szlifowanie szkie³ z dok³adnoœci¹ do piêciu

setnych milimetra. Na innym sprzêcie nie mo¿na uzyskaæ takiej dok³adnoœci. A
przecie¿ precyzyjne wykonanie szkie³ i prawid³owe obsadzenie ich w wybranych
przez klienta oprawach jest niezwykle wa¿ne.
Przyznam, ¿e kilkakrotnie zdarzy³o mi siê rozmawiaæ z ludŸmi skar¿¹cymi
siê na niewygody podczas noszenia okularów. Co mo¿e byæ tego przyczyn¹?
W³aœnie dok³adnoœæ wykonania okularów przes¹dza o komforcie korzystania z
nich. Niezwyk³a skrupulatnoœæ przy rozpoznawaniu wady wzroku, a póŸniej dobór
i wykonanie odpowiednich szkie³ s¹ bardzo wa¿ne. Wykonanie okularów to, powiedzia³bym, koronkowa robota. Z³y rozstaw œrodków optycznych, niezachowanie
k¹tów cylindrów, a nawet z³e dobranie opraw nie tylko na z³e widzenie, ale tak¿e
gorsze samopoczucie.
Zdo³a³am siê zorientowaæ, ¿e precyzja pracy w „Optokanie” to nie
tylko najnowszy sprzêt, ale równie¿ dobra organizacja firmy. Co
wed³ug Pana, zdecydowa³o o sukcesie „Optokanu”?
Moim zdaniem wszystkie czynniki w równej mierze przyczyni³y siê do sukcesu
firmy. Japoñski sprzêt pozwala na uzyskanie doskona³ej jakoœci. Wydajnoœæ maszyn pozwala byæ pewnym, ¿e poczynione przez nas zobowi¹zania wykonania
okularów w 30 minut bêdzie dotrzymane. Magazyn szkie³, który mieœci siê przy
naszym Centrum przechowuje oko³o 95 procent potrzebnych szkie³. Dziêki temu
klient nie musi czekaæ na ich sprowadzenie. I znowu wyjaœni³em nastêpny czynnik
pozwalaj¹cy wykonywaæ okulary w 30 minut. Jedynie na szk³a specjalne klient
musi poczekaæ. Nie mogê pomin¹æ milczeniem równie¿ tego, ¿e terminowoœæ to
zas³uga sprawnej i dobrze przygotowanej obs³ugi.
Myœla³am, ¿e owe 30 min. to jedynie has³o reklamowe, maj¹ce na
celu zdystansowanie innych zak³adów o choæby pó³ godziny. Jak
s³yszê Centrum Optyki Okularowej „Optokan” nie walczy o klienta
przy pomocy hase³ reklamowych.
Podkreœlê jeszcze raz, ¿e zrobienie okularów w pó³ godziny to dla nas du¿e
osi¹gniêcie. Nasze Centrum walczy o klienta, szanuje jego gust i czas. W tej walce
wygrywamy z firmami zachodnimi. Przecie¿ Polakom nie wystarczy ju¿ tylko etykieta, ¿e coœ jest zachodnie. Rynek polski ma coraz wiêksze oczekiwania i rodacy
potrafi¹ odró¿niæ produkt dobrej jakoœci od wyrobu nienajlepszego, wykonanego
na gorszym sprzêcie. Proszê mi wierzyæ, to naprawdê widaæ. Dlatego cieszê siê, ¿e
istnieje na rynku tak du¿o konkurencja, nawet zak³adów zagranicznych. Dziêki
temu mo¿ecie Pañstwo porównaæ i zobaczyæ, co jest lepsze.

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

Dwa testamenty

Dalszy ci¹g bezprawia
dokoñczenie ze str. 1

³¹czenie sprawy karnej ze sprawami cywilnymi. Mówi¹c potocznie, s¹d ca³y czas
bierze pod uwagê roszczenia oszusta i
egzekwuje je w stosunku do przeciwstawiaj¹cym siê mu mieszkañców. Postêpuje
tak jakby w ogóle nie by³o przestêpstwa,
pos³ugiwania siê sfa³szowanym testamentem, które s¹d stwierdzi³ po d³ugotrwa³ym procesie i za to oszusta skaza³.
Sprawa karna trwa³a 4 lata i zakoñczy³a siê w 2006 roku. Podczas procesu a¿
trzykrotnie sprawdzano autentycznoœæ
dokumentu, którym pos³ugiwa³ siê

oszust. Za ka¿dym razem jednoznacznie stwierdzano dokonane fa³szerstwo –
mówi¹ przedstawiciele Stowarzyszenia
Obrony Mieszkañców Tykociñskiej. W
piœmie wystosowanym do w³adz miasta
i dzielnicy pisz¹ - Jako Stowarzyszenie,
zrzeszaj¹ce zwyk³ych obywateli, dajemy
dowód obywatelskiej troski o sprawy
wspólne, przeciwstawiamy siê legalizacji bezprawia, opiesza³ej dzia³alnoœci organów administracji pañstwowej, która
w ten sposób „popiera” dzia³ania oszusta, a dzia³a na nasz¹ szkodê – zwyk³ych, uczciwych obywateli.

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

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

Kredyt i s¹d?
dokoñczenie ze str. 1

rosn¹ tak¿e koszty, m.in. na wynagrodzenia, czego absolutnie nie chce zrozumieæ
Biuro Polityki Zdrowotnej. Przecie¿ od
stycznia obowi¹zuje nowa ustawa o czasie pracy lekarzy, od lipca z kolei ministerstwo wprowadzi³o nowy system rozliczeñ. To niezwykle utrudnia realne planowanie. Niemniej jednak w programie
naprawczym, obejmuj¹cym ró¿ne zobowi¹zania i sposób wyjœcia z obecnych k³opotów postawiliœmy na rozwój, a nie likwidacjê stanowisk czy ograniczenie dostêpnoœci do œwiadczeñ dla pacjentów.
Warto dodaæ, ¿e w ubieg³ym roku na oddzia³ach szpitalnych leczono ponad 14 tys.
pacjentów, w tym liczba ta, wed³ug wstêpnych szacunków (bo mamy wrzesieñ)
przekroczy 17 tys. Natomiast w izbie przyjêæ i przychodniach przyszpitalnych pomoc
udzielana jest ponad 60 tysi¹com osób!
A w³aœnie podstaw¹ rozwoju jest szybkie zakoñczenie budowy pawilonu A2 i
podejmowanie nastêpnych inwestycji.
- Z kredytu zap³acimy zaleg³e 3,7 mln
wykonawcy, ale z za³o¿eniem, ¿e wyst¹-

pimy do miasta z ¿¹daniem zap³aty tej
kwoty. Jeœli nie zap³aci, skierujemy sprawê do s¹du – mówi dyrektor. – Jest to
uzgodnione z Biurem Polityki Zdrowotnej i zapisane w zaakceptowanym programie naprawczym. Przyznam, ¿e zupe³nie nie rozumiem mechanizmu takiego dzia³ania, bo uchwa³y Rady Warszawy z 8 maja o przyznaniu nam tych pieniêdzy nie zakwestionowa³a ani Regionalna Izba Obrachunkowa, ani wojewoda. Jest to zupe³nie nowe dla mnie rozwi¹zanie sprawy.
Wa¿nym elementem programu naprawczego jest tak¿e dostêpnoœæ do
sprzêtu medycznego. I tu jest jeden element optymistyczny: szpital dosta³ 3,8
mln z³ na zakupy inwestycyjne, w tym
ok. 900 tys. na urz¹dzenie ju¿ wyremontowanej kuchni, a reszta na ten sprzêt,
który – jak pisaliœmy w poprzednim
wydaniu NGP – w du¿ej czêœci jest wypo¿yczony: respirator, stó³ operacyjny, laparoskop i kolonoskop.
O dalszym rozwoju wydarzeñ bêdziemy informowaæ.

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne
♦ Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej
♦ Opiniowanie i przygotowanie umów
♦ Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody
♦ Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych
♦ Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)
♦ Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

Weso³e ogonki
Bia³o³êckie przedszkole nr 192 liczy
prawie pó³ wieku. Obecnie zajmuje budynek przy ulicy Liczyd³o i nazywa siê „Weso³y pêdzelek”. Pêdzelek wzi¹³ siê st¹d,
¿e mamy bardzo rozwiniêty dzia³ plastyczno-teatralny – mówi dyrektor placówki,
Iwona Fabiszewska. – K³adziemy nacisk
na twórcz¹ aktywnoœæ dzieci i ich rozwój.
Ale przedszkole to nie tylko zajêcia ze
sztuk¹. To równie¿ uczenie dzieci, jak pomagaæ potrzebuj¹cym: ludziom niepe³nosprawnym, s³abszym i bezdomnym zwierzêtom. Wychowawcy staraj¹ siê wpoiæ swoim
podopiecznym tak¹ prospo³eczn¹ postawê.
W³aœnie dlatego, co roku na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika w przedszkolu odbywa siê „Piknik rodzinny”, po³¹czony ze zbiórk¹ darów dla potrzebuj¹cych. Od dwóch lat dzieci przynosz¹
rzeczy dla psów i kotów ze schroniska
na Paluchu. Tegoroczna zabawa odby³a
siê w ubieg³¹ sobotê, 20 wrzeœnia.

Niesprzyjaj¹ca pogoda nie popsu³a humorów. By³ kiermasz ksi¹¿ek, loteria fantowa, malowanie buŸ oraz czytanie, bo
przedszkole bierze równie¿ udzia³ w akcji
„Ca³a Polska czyta dzieciom”. Mia³ miejsce
równie¿ rodzinny taniec z gwiazdami, a raczej – bior¹c pod uwagê wiek niektórych
uczestników – z gwiazdkami. Przedszkolakom mo¿na by³o tak¿e zrobiæ zdjêcia na
policyjnym motorze. Przez ca³y czas trwania festynu kwestowano na rzecz Palucha.
Dlaczego nasz pêdzelek jest weso³y? Bo
mo¿na nim wymalowaæ dobry, kolorowy
œwiat. Pe³en mi³oœci i przyjazny dla wszystkich. Chcielibyœmy w³aœnie tego nauczyæ
nasze dzieci, ¿e maj¹ szansê coœ zmieniæ,
komuœ pomóc – t³umaczy Iwona Fabiszewska. – W czasie dzisiejszego festynu rodzinnego chodzi³o o to, ¿eby weso³e pêdzelki z przedszkola przynios³y radoœæ bezdomnym psiakom. Weso³e pêdzelki dla weLudmi³a Milc
so³ych ogonków.

Sprawa dotyczy kilkudziesiêciu zwyk³ych, niezamo¿nych rodzin - mieszkañców naszego miasta. Oszustowi przekazano dobra komunalne. Przekazano mu
równie¿ du¿e sumy pieniêdzy „za mienie prywatne u¿ytkowane przez Pañstwo
Polskie”. Stowarzyszenie wystêpuj¹c w
obronie interesów pokrzywdzonych
mieszkañców domaga siê przekazania
kopii: dokumentów na mocy których
Skarb Pañstwa odda³ oszustowi nienale¿ne mu mienie, wyliczeñ wszystkich kwot
przekazanych przez Skarb Pañstwa na
rzecz oszusta oraz o poinformowanie nas
o podjêtych przez Pañstwo krokach prawnych i administracyjnych maj¹cych na
celu odzyskanie przez Skarb Pañstwa
zagarniêtych przez oszusta pieniêdzy.
Sprawa nieprawid³owoœci w postêpowaniu s¹du cywilnego jest ra¿¹ca – domagamy siê wiêc od w³adz Dzielnicy i Rady
m. st. Warszawy zdecydowanej interwencji w obronie pokrzywdzonych mieszkañców. Dlatego sugerowalibyœmy, aby odby³o siê wspólne spotkanie W³adz Miasta, Dzielnicy i Stowarzyszenia, na którym omówilibyœmy wystêpuj¹ce problemy oraz przekazalibyœmy kopie ró¿nych
dokumentów, dziêki którym moglibyœcie
Pañstwo podj¹æ skuteczne dzia³ania. Jednoczeœnie Stowarzyszenie skierowa³o pismo o jednobrzmi¹cej treœci do Prokuratury Rejonowej i odpowiednich s¹dów –
karnego i cywilnego. Oto obszerne fragmenty pisma – Z oburzeniem stwierdzamy, ¿e od pocz¹tku sprawy oszusta Miros³awa Krzeszewskiego, od zawiadomieniu o pope³nieniu przez niego przestêpstwa przed szeœciu laty, mamy do czynienia z niewyt³umaczalnym zagmatwaniem administracyjnym i niespójnoœci¹
dzia³añ prawnych zwi¹zanych z t¹
spraw¹. Polega to na tym, ¿e m. in.: 1.
nie zablokowano wpisów notarialnych do

ksi¹g wieczystych, co umo¿liwi³o M. Krzeszewskiemu oszukañcze przekazywanie
nielegalnie nabytego maj¹tku; 2. przewlekano sprawê ustanowienia depozytu
s¹dowego, w rezultacie czego oszust M.
Krzeszewski, praktycznie do dziœ, niemal
w dwa lata po uprawomocnieniu siê skazuj¹cego wyroku, œci¹ga œwiadczenia pieniê¿ne od oszukanych mieszkañców; 3.
mieszkañcy nie wp³acaj¹cy pieniêdzy na
konto oszusta M. Krzeszewskiego s¹
przez niego œcigani prawnie: ostatnio jednemu z nich komornik zaj¹³ ruchomoœci
wycenione na 5.500,00 PLN; 4. M. Krzeszewski wci¹¿ kieruje do s¹du pisma o
eksmisje dla „niepokornych” mieszkañców. Przyzwolenie na te dzia³ania s¹ naszym zdaniem ra¿¹co sprzeczne z artyku³em 11 k.p.c. nakazuj¹cym s¹dom cywilnym bezwzglêdne respektowanie
ustaleñ wynikaj¹cych z prawomocnego
wyroku skazuj¹cego wydanego w postêpowaniu karnym.
¯yczeniem mieszkañców Tykociñskiej
jest, by sprawa ujrza³a wreszcie swój fina³
zgodny z liter¹ i duchem prawa. W praworz¹dnym pañstwie takie kwestie powinny byæ rozstrzygane szybko i sprawnie, a wszystkie odpowiedzialne organy
powinny ze sob¹ wspó³pracowaæ. W przeciwnym przypadku pozostaje nieodparte wra¿enie, ¿e oszuœci mog¹ liczyæ na
spolegliwoœæ tych organów, zaœ uczciwi
obywatele p³ac¹cy podatki s¹ bez szans
w starciu z przestêpcami i na owe organy w tym starciu liczyæ nie mog¹.
El¿bieta Gutowska

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

nowa gazeta praska 5

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ
WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku
i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.
Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie
dopasowany do Twoich oczekiwañ.
Proste, prawda?
Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

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

Szpital Praski znów ma pecha?
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e dwuletnia praca w Radzie Warszawy to
bardzo krótki okres. Okaza³o siê, i¿ praca w Komisji Zdrowia, w obliczu nieprzemyœlanych, chaotycznych planów i decyzji prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz w zakresie ochrony zdrowia to wielkie wyzwanie.
Problemów jest du¿o; skupiê siê jednak na sprawie Szpitala Praskiego.
Od kilku lat jest w trudnej sytuacji finansowej. W chwili obecnej ma
oko³o 50 mln d³ugu.
Przyjêcie przez Radê Warszawy, w cji i w jaki sposób zamierza rozwi¹zaæ
lipcu 2005 r. „Programu Restrukturyza- ten problem, tak wa¿ny dla pra¿an.
cji Szpitala Praskiego” oraz wpisanie
Klub Prawa i Sprawiedliwoœci w Raprzebudowy i modernizacji szpitala do dzie Warszawy trzykrotnie sk³ada³ wnioWieloletniego Planu Inwestycyjnego sek o sesjê nadzwyczajn¹, dotycz¹c¹ prom.st. Warszawy na lata 2007 – 2012. blemów Szpitala Praskiego i Szpitala na
otworzy³o nowe perspektywy i dawa³o Solcu. Przypomnê, ¿e z powodu celowenadziejê wyjœcia z zapaœci finansowej. go zrywania kworum przez koalicjê rz¹Rada Warszawy w 2007 r. przyzna³a dz¹c¹ miastem, sesja ta odby³a siê doszpitalowi na rozbudowê dotacjê inwe- piero za czwartym razem.
stycyjn¹ w wysokoœci 14 mln z³. 29 sierpNa sesji nadzwyczajnej, któr¹ w koñnia ub. r. dyrekcja szpitala, za pe³n¹ cu uda³o siê zwo³aæ, prezydent Jaros³aw
zgod¹ i akceptacj¹ Biura Polityki Zdro- Kochaniak (odpowiedzialny w mieœcie za
wotnej, podpisa³a umowê z wykonawc¹ sprawy s³u¿by zdrowia – przyp. red.)
wy³onionym zgodnie z procedur¹ usta- przekonywa³ radnych i mieszkañców
wy o zamówieniach publicznych. W mie- Warszawy, ¿e umowa zawarta z wykosi¹c po podpisaniu ww. umowy Biuro nawc¹ na przebudowê i modernizacjê
Polityki Zdrowotnej, z wiadomych tylko Szpitala Praskiego jest niewa¿na z mocy
sobie powodów, zaczê³o kwestionowaæ le- prawa.
galnoœæ umowy, na podpisanie której
Wydawa³o siê, i¿ korzystne dla szpisamo wyrazi³o zgodê.
tala orzeczenie wydane 18 marca 2008
Kluczowym momentem dla dalszych r. przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych dewydarzeñ wydaje siê byæ opinia z dnia finitywnie zakoñczy problemy szpitala.
21 grudnia 2007 r. wydana na proœbê Nic bardziej mylnego, okaza³o siê, ¿e
Biura Polityki Zdrowotnej przez dyrek- orzeczenie nie przekona³o prezydenta
tora Biura Rozwoju Miasta, na podsta- Kochaniaka, który do chwili obecnej, powie której, pismem z 10 stycznia 2008 przez swoje dzia³ania, kwestionuje legalr., wstrzymuje wyp³acenie wykonawcy noœæ podpisanej w 2007 r. umowy.
kwoty 3 699 843 z³, za wykonanie staNadzorowane przez niego Biuro Ponu zerowego i konstrukcji parteru.
lityki Zdrowotnej w ferworze walki ze
Ostatecznie niezrozumia³e i nieodpo- Szpitalem Praskim zapomnia³o zabezwiedzialne dzia³ania Biura Polityki Zdro- pieczyæ jako œrodki niewygasaj¹ce, dowotnej doprowadzi³y do wstrzymania in- tacji w wysokoœci 14 mln z³otych przywestycji 23 stycznia br.
znanej przez Radê Warszawy na rozPróbowa³em wyjaœniæ powody dys- budowê szpitala w roku 2007. BPZ
kryminowania Szpitala Praskiego, m.in. przekaza³o tak¿e nieprawdziw¹ inforna nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy macjê Komisji Rewizyjnej, ¿e wszystkie
Praga Pó³noc, zwo³anej z inicjatywy rad- faktury za rok 2007 zosta³y uregulonych Prawa i Sprawiedliwoœci 20 lutego, wane. Tak¹ informacjê przekaza³ Raa tak¿e na posiedzeniu Komisji Zdrowia dzie Warszawy, przewodnicz¹cy KomiRady Warszawy 25 lutego br. Wielokrot- sji Rewizyjnej, rekomenduj¹c wniosek
nie publicznie prosi³em prezydent Han- o udzielenie Hannie Gronkiewicz-Waltz
nê Gronkiewicz-Waltz, aby wyjaœni³a, absolutorium za rok 2007 (odsy³am do
jakie by³y powody wstrzymania inwesty- stenogramu sesji).

ATRAKCYJNE wynagrodzenie
dla osób z ksi¹¿eczk¹ Sanepidu
przy produkcji s³odyczy,
tel. 022 661 50 05, 0501-326-691

Prawda jest taka, i¿ nie op³acono faktury z roku 2007 w wysokoœci 3 700 000
z³, za prace budowlane wykonane w
Szpitalu Praskim.
Rada Warszawy maj¹c œwiadomoœæ,
¿e ka¿dy kolejny dzieñ nieop³aconej faktury, to narastaj¹ce odsetki karne, 8
maja jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê Nr
XXX/943/2008 przyznaj¹c¹ Szpitalowi
Praskiemu dotacjê w wysokoœci 3 757
561 z³, z przeznaczeniem na pokrycie,
jak czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y, zobowi¹zañ szpitala za rok 2007.
Z wiadomych tylko sobie powodów,
prezydent Kochaniak nie wykona³
uchwa³y Rady Warszawy, nara¿aj¹c
miasto i podatników na kolejne straty
finansowe. Wykonawca odda³ sprawê
egzekucji d³ugu do s¹du. Wyrok zapad³,
termin odwo³ania up³yn¹³ 12 wrzeœnia
i teraz trzeba zap³aciæ wykonawcy 4
100 000 z³, a szpitalowi grozi zajêcie
komornicze.
15 wrzeœnia na posiedzeniu Komisji
Zdrowia próbowa³em wyjaœniæ, dlaczego prezydent Kochaniak nie realizujê
uchwa³y? Cz³onkowie komisji i obecni
goœcie us³yszeli, ¿e to jakaœ pomy³ka.
Rozumiem, ¿e wszyscy radni g³osuj¹cy
za t¹ uchwa³¹ zostali wprowadzeni w
b³¹d. Oznacza to tak¿e, ¿e prezydent
Kochaniak podwa¿a wiarygodnoœæ prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która
wnios³a pod obrady stosown¹ uchwa³ê.
W swych pokrêtnych wyjaœnieniach
twierdzi on, i¿ posiada trzy ekspertyzy
prawne, na podstawie których nie mo¿e
zrealizowaæ uchwa³y Rady Warszawy, a
jedynym jego pomys³em jest wziêcie
przez Szpital Praski kolejnego komercyjnego kredytu, porêczonego przez
Radê Warszawy, który powiêkszy zad³u¿enie szpitala o kolejne miliony.
W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci na sesji Rady Warszawy, która odby³a siê 18 wrzeœnia, próbowa³em wnieœæ
do porz¹dku obrad punkt „Informacja
Pani Prezydent Hanny GronkiewiczWaltz dotycz¹ca powodów nierealizowania przez Pani¹ Prezydent uchwa³y Nr
XXX/943/2008 w sprawie zmian w bud¿ecie na 2008 r.” Niestety, radni Platformy Obywatelskiej i Lewicy odrzucili
mój wniosek. W tym dniu, dla radnych
koalicji rz¹dz¹cej miastem, wa¿niejsze
by³o przyznanie dodatkowych 100 mln
z³ na modernizacjê stadionu Legii.
Wnosz¹c ten punkt pod obrady sesji chcia³em poznaæ trzy ekspertyzy, na

które publicznie powo³uje siê prezydent Kochaniak, t³umacz¹c nierealizowanie uchwa³y Rady Warszawy. Jeœli
s¹ to podobne ekspertyzy do tych, które doprowadzi³y w 2007 r. do wstrzyma rozbudowy szpitala, to uchowaj nas
Bo¿e od takich prawników. Chcia³em
tak¿e wiedzieæ, kto poniesie odpowiedzialnoœæ za kolejne straty finansowe,
spowodowane ba³aganem i nieudolnym zarz¹dzaniem s³u¿b¹ zdrowia w
Warszawie?
Pragnê za poœrednictwem NGP poinformowaæ mieszkañców Pragi, ¿e nastêpnym krokiem Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci w Radzie Warszawy bêdzie kolejny wniosek o nadzwyczajn¹ sesjê dotycz¹c¹ Szpitala Praskiego, a jeœli bêdzie
trzeba, to bêdziemy takie wnioski sk³adali do skutku.
Zbigniew Cierpisz
radny Rady Warszawy
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
od 2002 radny dzielnicy Praga Pó³noc,
w 2006 r. wybrany
do Rady Warszawy z listy PiS,
lekarz i mened¿er.
O bie¿¹cych problemach szpitala
piszemy w ka¿dym wydaniu. Natomiast Zbigniew Cierpisz przedstawi³
mechanizm ich powstania.

LECZNICA
SPECJALISTYCZNA
I DENTYSTYCZNA
• Badania pracowników
(medycyna pracy)

• Chirurg naczyniowy
• Dermatolog
• Ginekolog
• Internista
• Kardiolog
• Laryngolog
• Neurolog
• Okulista
• Analizy lekarskie
STOMATOLOGIA
PROTETYKA
ROZS¥DNE CENY!

ul. Kondratowicza 25
tel. 022 811 19 39

6 nowa gazeta praska

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

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI korepetycje,
absolwentka lingwistyki
stosowanej, doœwiadczona
lektorka 0606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI , niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
ANGIELSKI z konwersacj¹
NATIVE SPEAKER tel.
022 373-05-55
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA, fizyka, chemia, dojazd 0500-865-729
MATEMATYKA nauczycielka
z doœwiadczeniem udzieli korepetycji (szko³a podstawowa,
gimnazjum) 0504-384-936
NAUCZYCIELKA keyboard,
pianino 022 670-31-89,
0502-935-459
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI, student, doœwiadczenie, dojazd,
0602-748-254

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

NIEMIECKI super, 20 lat doœwiadczenia, autor ksi¹¿ek
www.naukaniemieckiego.pl
0603-881-419
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
PRALKI - 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
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89

STYLOWA sala! wesela,
przyjêcia 0609-608-644
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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM lub zamieniê
1-pokojowe na 2-pokojowe
(38m2) ni¿sze piêtra - po 16 022 614-50-98
DAM PRACÊ
SZKO£A Podstawowa Nr
110 ul. Bohaterów 41 pilnie
zatrudni nauczyciela do
œwietlicy, pani¹ do kuchni
na 1/2 etatu, woŸn¹ na 1/2
etatu 022 811-29-62

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

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

Palikot a sprawa 6, 9 i 12 tygodnia
Proszê Szanownych Pañstwa, czekamy! Czekamy na efekty pracy najdziwniejszej komisji sejmowej. Pod mi³oœciwie jej panuj¹cym pos³em Palikotem.
Palikot, ca³kiem nieg³upio szydz¹cy z
prezydenta, o zgrozo zapomnia³, i¿ tamten przez pamiêæ o docinkach, mo¿e blokowaæ pakiety ustaw usprawniaj¹ce
funkcjonowanie pañstwa. W ten sposób
z nieobliczalnego humoru przystawionego do nieobliczalnego poczucia humoru, mo¿emy nadal znajdowaæ siê w punkcie wyjœcia i ze ³zami w oczach wygl¹daæ
na LPR i Samoobronê. Komisja ponoæ
opracowa³a sto poprawek, z których
¿adna nie trafi³a pod obrady Sejmu. Do
tej pory nic siê nie usprawnia w naszym
nieprzyjaznym pañstwie.
Wróæmy jednak do szczeni¹t i koci¹t.
Nasze bobaski wykarmione i odrobaczo-

ne szybko rosn¹ i ciesz¹ oko. Okres absolutnej beztroski jest jednak krótki.
Trwa oko³o szeœciu tygodni. Tyle w³aœnie
dzia³a tzw. odpornoœæ bierna. Mianem
odpornoœci biernej okreœlamy pulê gotowych, matczynych przeciwcia³, znajduj¹cych siê w pierwszych porcjach mleka.
Dostaje je ka¿dy ssak w tym i my, ludzie. Przeciwcia³a matczyne chroni¹ oseski przed najgroŸniejszymi i najczêœciej
wystêpuj¹cymi chorobami danego gatunku. Od szóstego tygodnia poziom naturalnej obrony od mam zaczyna zmniejszaæ siê. Bierna odpornoœæ zanika zupe³nie w dwunastym tygodniu ¿ycia. Zadaniem noworodka jest wykszta³cenie
odpornoœci aktywnej, osobniczej.
W tej kwestii lekarze weterynarii
mog¹ byæ bardzo pomocni, wrêcz nieocenieni. Zastosowanie odpowiednich

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

Dekady Praskie

Filipiñski uzdrowiciel Praga ‘60
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 kolejny 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
zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

szczepionek w odpowiednim czasie mo¿e
uchroniæ ¿ycie koci¹t i szczeni¹t.
Pierwsze zachorowania u szczeni¹t
zdarzaj¹ siê w wieku 6,5 tygodnia. Parwo i koronawirusy atakuj¹ uk³ad pokarmowy, wywo³uj¹c ostre, krwotoczne zapalenie ¿o³¹dka i jelit. Kocia panleukopenia i wirusowe zapalenie krtani i tchawicy
tak¿e nie zasypuj¹ gruszek w popiele.
Proszê Szanownych Pañstwa, ska¿enie œrodowiska jest ju¿ na tyle du¿e, ¿e
odchowanie zdrowego miotu bez podania szczepionek w odpowiednim czasie
jest praktycznie niemo¿liwe. Dlatego, je¿eli podjêliœcie siê zadania wychowania
potomstwa od swoich pupili, nale¿y
uzgodniæ program szczepieñ z lekarzem
prowadz¹cym. Najprostszy schemat
chronologiczny to szczepienia w szóstym,
dziewi¹tym i dwunastym tygodniu ¿ycia.

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi
i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów
zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by
wymieniaæ jeszcze d³ugo...
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:
25, 26, 28 i 30 wrzeœnia
2, 3, 4, 7, 9 i 12 paŸdziernika
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

Szalone lata 60., lata postêpu technicznego, wielkich odkryæ i prze³omowych wydarzeñ. W czasie tej dekady odby³a siê pierwsza operacja
na otwartym sercu, cz³owiek wyl¹dowa³ na Ksiê¿ycu, dokonano pierwszego przekazu z satelity. A co wtedy dzia³o siê na Pradze? Wydaje siê,
¿e Pragê ominê³y te zmiany i odkrycia. By³a jakby dzielnic¹ zamkniêt¹.
Pragê z lat 60. mo¿emy zobaczyæ lub robili z ukrycia, ryzykuj¹c podwójnie: z
przypomnieæ sobie w wytwórni „Kone- jednej strony nara¿ali siê na pobicie
ser” przy Z¹bkowskiej 27/31. 12 wrze- przez ¿ywio³owych, niezadowolonych
œnia otwarta tam zosta³a wystawa z cy- „modeli”, a z drugiej – na spotkanie z
klu Dekady Praskie - Praga ‘60. Prezen- „ubecj¹”. W³adza nie chcia³a, aby pokatowane na wystawie zdjêcia zosta³y zro- zywano biedê, brud i brzydotê. Tak nie
bione w czasie „ma³ej stabilizacji” przez mog³o byæ w stolicy komunistycznego
6 fotografików: Miros³awa Iringha, Ta- kraju. Ale by³o. I to pokazuj¹ zdjêcia.
deusza Kowalskiego, Andrzeja Lipkê, Autorom uda³o siê uchwyciæ atmosferê
Adama Mottla, Andrzeja Wiernickiego i tamtych lat. Na szczêœcie tworzy³ j¹ nie
Wies³awa Zieliñskiego. Ich pracy towa- tylko smutek odrapanych ulic ale i enturzyszy³y wielkie emocje. Zdjêcia czêsto zjazm towarzysz¹cy imprezom sportowym na Stadionie X-lecia oraz pla¿owanie nad
brzegiem Wis³y.
Ogromnie ciekawe s¹
zdjêcia z Bazaru Ró¿yckiego: pok¹tne transakcje, niesamowite twarze.
Adam Mottl wspomina³,
¿e niektóre zdjêcia z bazaru robi³ „z teczki”.
Przejmuj¹ca jest fotografia Tadeusza Kowalskiego pt. „Saturator na rogu
ul. Wileñskiej i Targowej”. Saturator to tylko
t³o, natomiast na pierwszym planie stoi zap³akany, bosy ch³opiec w brudnym ubraniu. Obok widzimy, sfotografowane
przez Wies³awa Zieliñskiego „Podwórko na
Stalowej”, na którym
dzieci graj¹ w karty. Ko-

cie ³by i drewniane domy Bródna i Targówka, targ go³êbi przy ul. Stalowej,
strzelnica w okolicach cmentarza dope³niaj¹ obrazu tamtych lat. Trudno ukryæ
wzruszenie ogl¹daj¹c te zdjêcia.
Wystawa w „Koneserze” jest wyj¹tkowa, bo pokazuje cz¹stkê codziennego ¿ycia. Artyœci fotografii potrafili zatrzymaæ chwilê, ¿ebyœmy mogli j¹ teraz
zobaczyæ, zdaæ sobie sprawê, ¿e tak by³o.
I to jest najwa¿niejsze, zatrzymanie czasu stanowi sens fotografowania. Takiej
Pragi, jaka by³a w latach 60. ju¿ nie ma.
Na szczêœcie s¹ zdjêcia.
Jeden z autorów zdjêæ, Adam Mottl
zwróci³ uwagê na fakt, ¿e obecnie ma³o
kto dokumentuje zwyczajne ¿ycie. A
przecie¿ Praga ci¹gle siê zmienia. Je¿eli
ktoœ za 50 lat bêdzie chcia³ zrobiæ podobn¹ wystawê, prawdopodobnie nie bêdzie mia³, co pokazaæ. Byæ mo¿e nale¿a³oby ufundowaæ stypendium dla m³odych fotografików, którzy pokazywaliby obecn¹ Pragê. Podpisujemy siê pod
tym apelem.
Pierwsza wystawa z cyklu Dekady
Praskie, Praga ’60 w Wytwórni „Koneser”, ul. Z¹bkowska 27/31 (obok Galerii Klimy Bocheñskiej) czynna jest do 5
paŸdziernika, codziennie w godz. 12-18.
Joanna Kiwilszo
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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

Lewa strona medalu

nowa gazeta praska 7

PiSY szczekaj¹
Trauma przegranych wyborów samorz¹dowych w 2006 r. nie opuœci³a dzia³aczy Prawa i Sprawiedliwoœci do dziœ, choæ
mijaj¹ ju¿ dwa lata tej kadencji. Radni PiS
ca³y czas nie potrafi¹ pogodziæ siê z faktem, ¿e nie rz¹dz¹ ju¿ Warszaw¹ i nie maj¹
wp³ywu na to, co siê w stolicy dzieje. I jak
to niektórzy mówi¹: dziêki Bogu! Bowiem
gdyby kontynuowali swoje rz¹dy, to w
Warszawie dzia³oby siê dok³adnie to samo,
co za czasów prezydentury Lecha Kaczyñskiego, czyli jak œpiewa Budka Suflera
„zero – czyli nic”. Radni Prawa i Sprawiedliwoœci znajduj¹ siê dziœ w g³êbokiej opozycji, do której zreszt¹ zepchnêli siê sami,
od pocz¹tku kadencji odmawiaj¹c dla zasady wszelkiej wspó³pracy zarówno z PO,
jak i Lewic¹. To chore tym bardziej, ¿e nie
znajdujemy siê w Sejmie tylko w samorz¹dzie, gdzie wielka polityka i polityczne
podzia³y powinny zejœæ na dalszy plan.
Gdzie mosty, ulice czy inne inwestycje nie
s¹ ani czerwone, ani czarne. Tylko po prostu s¹ - lub ich nie ma, jak chyba woleliby
dzia³acze partii Jaros³awa Kaczyñskiego.
Nie wiem, jak mo¿na wyt³umaczyæ zachowanie radnych PiS w przypadku g³osowania nad przyznaniem dodatkowych pieniêdzy na budowê stadionu Legii. Czy to krótka pamiêæ, hipokryzja, a mo¿e zwyk³y populizm? Wiêc mo¿e przypomnijmy czytel-

nikom od pocz¹tku. To kandydat Prawa i
Sprawiedliwoœci na prezydenta Warszawy
Kazimierz Marcinkiewicz na kilka dni przed
drug¹ tur¹ wyborów wydzier¿awi³ miejskie
tereny przy ul. £azienkowskiej klubowi pi³karskiemu Legia na bardzo niekorzystnych, a dok³adniej mówi¹c skandalicznych
dla miasta warunkach. Za ile? Za 40 groszy z metra! Ten sam pan Marcinkiewicz,
bêd¹cy liderem Prawa i Sprawiedliwoœci w
Warszawie w wyborach samorz¹dowych
obiecywa³ w swym programie budowê stadionu Legii. Zreszt¹ podobnie, jak obiecywa³a to Hanna Gronkiewicz – Waltz (PO) i
Marek Borowski reprezentuj¹cy Lewicê,
choæ ci na zupe³nie innych zasadach. Gdy
jednak Kazimierz Marcinkiewicz i jego formacja przegrali, ich pogl¹dy zmieni³y siê
o 180%. Nagle stadion przy £azienkowskiej okaza³ siê zbêdnym wydatkiem. Podobnie jak wszystkie inne dzia³ania podejmowane przez rz¹dz¹c¹ miastem koalicjê
PO-Lewica. Prawo i Sprawiedliwoœæ mówi:
„nie, bo nie” dla zasady, zapêdzaj¹c siê w
kozi róg i neguj¹c nawet pomys³y ze swojego programu wyborczego, jak chocia¿by budowa wspomnianej Legii. Zapêtlili siê
nawet do tego stopnia, ¿e jako partia kreuj¹ca siê na stró¿y prawa i porz¹dku, przestali odró¿niaæ prawdziwych kibiców Legii
od chuliganów i stanêli nawet w jednym

Pilnie zatrudniê ekspedientkê
w sklepie ogólnospo¿ywczym.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Bia³o³êka, ul. Ostródzka (róg Zdziarskiej)
0502-062-089, 0502-368-349

Rada wielu

Prezydent wszystkich Walterów

rzêdzie z tymi ostatnimi. Dla jasnoœci: nie
mam tu na myœli wszystkich tych, których
w swojej skandalicznej akcji przed meczem
Legia – Polonia zatrzyma³a na Podwalu
warszawska policja. Mówiê o tych, których
twarze notorycznie przewijaj¹ siê na nagraniach z ligowych zamieszek, ale których jest na szczêœcie mniej ni¿ normalnych
kibiców. Bo to za pieniêdzmi na stadion dla
tych ostatnich zag³osowa³a Lewica, podobnie zreszt¹ jak zag³osuje za œrodkami dla
drugiego warszawskiego klubu, czyli Polonii. Póki co, w³adze miasta wynegocjowa³y dla Warszawy siedmiokrotnie lepsze
warunki dzier¿awy terenów przez Legiê,
ni¿ wczeœniej zrobi³ to PiS, mimo ¿e nasza
pozycja negocjacyjna nie by³a ³atwa. Po raz
kolejny uda³o siê w stolicy posprz¹taæ
œmietnik pozostawiony przez Prawo i Sprawiedliwoœæ, choæ ich dzia³aczy boli to strasznie. Ale kiedyœ ju¿ powiedzia³em, ¿e psy
szczekaj¹, a karawana idzie dalej. Bo musi
– dla dobra Warszawy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Za pó³ miliarda z³otych
Pisa³em ju¿ o tym dwa tygodnie temu,
pisa³em kilka miesiêcy temu, i bêdê pisa³
jeszcze wiele razy, gdy¿ jest to najwiêkszy skandal tej kadencji. Na tej samej
sesji Rady m.st. Warszawy, na której tyle
mówiono o braku œrodków finansowych
w kasie miejskiej i na której zdecydowano o zwiêkszeniu po¿yczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego do kwoty
400 mln z³, podjêto decyzjê o budowie
przez miasto stadionu za 456 mln z³.
Nieopodal nowego Stadionu Narodowego miasto zbuduje stadion pi³karski,
którego u¿ytkownikiem bêdzie koncern
ITI, w³aœciciel stacji telewizyjnych TVN i
TVN24. Stadion powstanie na gruncie,
którego d³ugoletnim dzier¿awc¹ jest ITI.
Op³ata dzier¿awna dla miasta za ten
grunt jest mniejsza od dochodów, jakie
ITI bêdzie mia³o z samych tylko sklepików i knajpek ulokowanych w komercyjnych zabudowaniach towarzysz¹cych
stadionowi. Oczywiœcie, równie¿ zbudowanych za pieni¹dze miasta.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

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

„Dochody miasta uleg³y za³amaniu.
Jest ciê¿ko, ale nie ma powodu do obaw.
Musimy ograniczaæ wydatki” - to s³owa
skarbnika m.st. Warszawy Miros³awa Czekaja. Ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz zad³u¿a Warszawê jak nikt dot¹d, wskutek
czego zad³u¿enie za kilka lat mo¿e wzrosn¹æ do ustawowo dopuszczalnych granic.
Szans¹ dla miasta by³oby szerokie stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
które najogólniej mówi¹c polega na tym,
¿e firma prywatna buduje coœ w interesie
publicznym. Budowa stadionu dla ITI to
przeciwieñstwo tej koncepcji.
Hanna Gronkiewicz-Waltz forsuje budowê stadionu z niezwyk³¹ determinacj¹.
Innym projektom, takim jak metro, mosty, Pa³ac Saski, towarzyszy³y wahania,
uniewa¿nienia decyzji, a nawet niechêæ
do ich podejmowania. W sprawie stadionu nic z tych rzeczy. W³adze PO wywiera³y nawet - pierwszy raz w tej kadencji presjê na radnych Platformy, maj¹cych
w¹tpliwoœci co do sensu tej inwestycji.
Jest jeszcze jeden aspekt dzia³añ pani
prezydent. Nowy stadion, zarz¹dzany przez
koncern medialny maj¹cy doskona³e kontakty w œwiatowym przemyœle rozrywkowym, bêdzie miejscem wielu koncertów
miêdzynarodowych gwiazd. Niestety, gdy
jednemu przybywa, to drugiemu musi ubyæ.
Nie da siê zrobiæ dwóch koncertów Rolling
Stonesów w jednym sezonie w tym samym
mieœcie. Bogaty program koncertowy stadionu ITI oznacza ubóstwo wydarzeñ pozasportowych na pobliskim Stadionie Narodowym. A przecie¿ Stadion Narodowy
mia³ siê z takich imprez utrzymywaæ.
W kontekœcie determinacji, z jak¹
Hanna Gronkiewicz-Waltz forsuje budo-

wê stadionu ITI, nowego znaczenia nabieraj¹ jej ubieg³oroczne pomys³y, by lokalizacjê Stadionu Narodowego odsun¹æ
jak najdalej od centrum miasta. By nie
stanowi³ konkurencji.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

„Mariusz kaza³, Hania da³a” – jak
podsumowa³ jeden z kibiców. Prywatny
koncern medialny Mariusza Waltera
przynosz¹cy krociowe zyski otrzyma³
pó³miliardowy prezent od warszawskich
podatników. Prezentem tym kusi swoich inwestorów, chc¹c wprowadziæ Sportow¹ Spó³kê Akcyjn¹ Legia na gie³dê.
Sam koncern nie inwestuje w Legiê ani
z³otówki, jedynie PO¯YCZY£ jej 75 mln.
Kiedy Kazimierz Marcinkiewicz podpisywa³ umowê z ITI, stadion mia³ byæ modernizowany za 180 mln. Teraz okazuje
siê, ze ITI otrzyma zupe³nie nowy obiekt z
ogromn¹ powierzchni¹ handlow¹, na której bêdzie zarabia³. Stadion przy £azienkowskiej mia³ powstaæ jako mini - Stadion
Narodowy. Ale w miêdzyczasie otrzymaliœmy Euro 2012 i Stadion Narodowy powstaje 3,5 kilometra od £azienkowskiej…
Przed nastêpnymi wyborami, Hanna
Gronkirwicz-Waltz musi ukoñczyæ choæby jedn¹ inwestycjê. Przecie¿ mówi³a w
kampanii, ¿e to jej poprzednicy byli nieudolni. Tymczasem nie uda jej siê wybudowaæ II linii metra, Mostu Pó³nocnego
ani nawet uruchomiæ obiecanych do koñca 2007 r. (!) szynobusów na Okêcie.
Na dodatek koncern ITI uruchamia kana³
TVN Warszawa. Dlatego stadion ten musi
powstaæ. Media ITI (Onet, TVN, TVN24,

TVN Warszawa) nie mog¹ odwróciæ siê
od Platformy.
Lewica popar³a wzrost kosztów budowy stadionu proponuj¹c jako „listek figowy” obni¿enie op³at za przedszkola…
w których i tak nie ma miejsc. To kpina
ze sto³ecznych rodziców! My, zamiast tego
kosztownego prezentu dla miliardera
Waltera, proponowaliœmy budowê 16, tak
potrzebnych, przedszkoli.
Prezydent wszystkich Walterów prowadzi nasze miasto nie tylko ku inwestycyjnej zapaœci i komunikacyjnemu
parali¿owi, ale tak¿e ku zapaœci bud¿etowej. Budowa stadionu ITI spowodowa³a bowiem, ¿e miasto musi zaci¹gn¹æ 500
mln kredyt. Sp³acimy go my wszyscy.
Zyski ITI wzrosn¹. Warszawa zbiednieje. Sojusz ITI i PO umocni siê.
Tylko co z polsk¹ demokracj¹? Je¿eli
potwierdz¹ siê zarzuty, ze Onet i TVN
nag³oœni³y rzekome zamieszki 2 wrzeœnia tylko po to, by policja mog³a brutalnie aresztowaæ 700 niewinnych osób,

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

Tel. 0 694 967 288

Ch³odnym okiem

Co siê polepszy(2)
Zwo³ane przeze mnie na œrodê, 10
wrzeœnia, posiedzenie rady spo³ecznej,
na którym chcieliœmy rozpatrzyæ wniosek do Rady Warszawy o porêczenie kredytu na sp³atê zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z decyzji s¹du oraz zapoznaæ siê z planem naprawczym Szpitala Praskiego
okaza³o siê tylko czêœciowo udane. Lub,
patrz¹c z innej strony, udane wcale nie
by³o. Na wysokoœci zadania stanê³a dyrekcja szpitala, omawiaj¹c gor¹cy jeszcze - po uzgodnieniach z Biurem Polityki Zdrowotnej - program naprawczy. Na
wysokoœci zadania nie stanê³a rada spo³eczna, której po³owa sk³adu nie dotar³a
na obrady. Dogrywka posiedzenia odbêdzie siê wiêc 24 wrzeœnia i mam nadziejê, i¿ rada w pe³nym sk³adzie odpowiednie projekty uchwa³ zaakceptuje.
Spraw¹ najwy¿szej wagi dla szpitala jest

zapewnienie mu oddechu finansowego,
który pomo¿e stan¹æ na nogi i dokonaæ
wewnêtrznej restrukturyzacji, pomagaj¹cej w realizacji wysoko specjalistycznych, a tym samym wysoko p³atnych
procedur, oczywiœcie na miarê posiadanego przez placówkê stopnia referencyjnoœci. Wszystko to oczywiœcie jest odpowiednio skomplikowane, bo proste i jasne byæ nie mo¿e. Do dziœ poj¹æ nie
mogê, dlaczego w szpitalu takim jak
Praski w przypadku, gdy rodz¹ siê bliŸniaki, Fundusz p³aci tylko za jeden poród, a nie dwa (formalnie podobno taki
poród nie ma prawa siê odbyæ). Gdy po
latach wiele placówek szpitalnych jako
tako zaczê³o sobie radziæ z biurokracj¹
Funduszu, odpowiednio wype³niaj¹c kwity tak, aby z danej procedury wyci¹gn¹æ
jak najwiêcej œrodków dla placówki (w

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

Tel. 0 504 256 644

POzytywnie

Pacta sunt servanda
Na pocz¹tku wrzeœnia br. niemile
zaskoczy³a mnie informacja o tym, ¿e
w³adze m.st. Warszawy planuj¹ rozpisanie konkursu na d³ugoletni¹ dzier¿awê
terenu pod maj¹ce powstaæ w rejonie ul.
Marywilskiej hale kupieckie.
Swego czasu us³yszeliœmy zapewnienia, ¿e wraz z decyzj¹ o stworzeniu
przy ul. Marywilskiej nowoczesnego
centrum targowego i budowy hal kupieckich nast¹pi kompleksowa rozbudowa systemu drogowego i komunikacyjnego w tym rejonie dzielnicy, w tym
niezbêdna przebudowa ul. Marywilskiej i P³ochociñskiej.
W obliczu mog¹cych nast¹piæ na Bia³o³êce protestów spo³ecznych, dotycz¹cych planowanego przeniesienia kupców
ze Stadionu Dziesiêciolecia na ul Marywilsk¹, w po³owie 2007 r., Rada Warszawy wpisa³a do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gruntown¹ przebudowê do
2011 ul. P³ochociñskiej (42 mln z³) oraz
ul. Marywilskiej.
Po roku od tej decyzji, w czerwcu
2008 r., Rada Warszawy zupe³nie wykreœli³a z WPI miejskiego tytu³ inwesty-

aby zrobiæ pozytywny PR wicepremierowi Schetynie, oznacza to jej koniec. Adolf
Hitler d¹¿¹c do w³adzy absolutnej korzysta³ z poparcia niemieckiej oligarchii
przemys³owej, której pozwala³ na intratne interesy kosztem pañstwa. Czy coœ to
Pañstwu przypomina?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

cyjny dotycz¹cy przebudowy ul. P³ochociñskiej. Pomyœla³em wtedy – mo¿e to i
dobrze, poniewa¿ logicznym nastêpstwem tej decyzji powinna byæ rezygnacja z planów przeniesienia kupców na
ul. Marywilsk¹ lub przynajmniej zmiana tej lokalizacji.
Osobom bez wyobraŸni, które planuj¹ zezwolenie kupcom na budowê,
zgodnie z przedstawion¹ wstêpn¹ koncepcj¹, 24 hal targowych i parkingów
dla 3,5 tys. samochodów, proponujê
przejechaæ siê w niedzielê rano ul. P³ochociñsk¹ w okresie, kiedy odbywa siê
tam gie³da samochodowa, a liczba parkuj¹cych samochodów z pewnoœci¹ nie
siêga 3,5 tys.
Nie chcê oceniaæ samej koncepcji
dzier¿awy gruntu przy ul. Marywilskiej,
który z pewnoœci¹ po przeprowadzonej
przez Jacka Kaznowskiego, burmistrza
Bia³o³êki, skutecznej rekultywacji, jest
odpowiednio przygotowanym terenem
inwestycyjnym. Jedno jest jednak pewne – w sytuacji, gdyby ten grunt zosta³
sprzedany, a nie wydzier¿awiony, przyczyni³by siê do za³atania rosn¹cej dziu-

ry bud¿etowej w m.st. Warszawy, a
oszczêdnoœci nie szukano by w bud¿etach inwestycyjnych poszczególnych
dzielnic.
Decyzja o stworzeniu przy ul. Marywilskiej centrum targowego bez koniecznej rozbudowy infrastruktury drogowej
z pewnoœci¹ spowoduje powa¿ne protesty spo³eczne, które znajd¹ moje pe³ne
poparcie. Jestem przekonany, ¿e Rada
Dzielnicy, w przypadku koniecznoœci,
zajmie w tej sprawie jednoznaczne, negatywne stanowisko.
Umów nale¿y dotrzymywaæ.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

przysz³oœci wszyscy badaj¹cy stan zdrowotnoœci Polaków na pocz¹tku XXI wieku na podstawie p³atnoœci procedur przez
NFZ bêd¹ np. zdumieni, ¿e wiêkszoœæ
operacji wyrostków robaczkowych by³a
czyniona w stanie zapalnym - bo ta procedura jest bardziej zyskowna ni¿ zwyk³e wyciêcie wyrostka) to Fundusz wprowadzi³ nowy system rozliczeñ, oparty o
jednorodne grupy pacjentów. Znawcy
sprawy twierdz¹, ¿e i na tym placówki
szpitalne mog¹ zarobiæ, tylko musz¹
nauczyæ siê dobrze opisywaæ procedury.
Dla Praskiego taka reorganizacja sposobu rozliczania siê z Funduszem, gdy
kontrakt z roku na rok roœnie o kilkanaœcie procent daj¹c szanse wyjœcia na
prost¹, to du¿e wyzwanie i warto w nim
sekundowaæ, usuwaj¹c gromadz¹ce siê
rafy. W tym przypadku to nawis zad³u¿enia, którego gwarantem winno byæ
m.st. Warszawa jako organ za³o¿ycielski. Urzêdnicy miejscy musz¹ zaakceptowaæ zmieniaj¹ce siê realia rynku medycznego, wykorzystaæ naturalne aktywa placówki, którymi przede wszystkim
jest jego lokalizacja, szczególnie w kontekœcie EURO 2012, a ponadto musz¹
zdaæ sobie sprawê, ¿e placówka ta przyjmuje rocznie ponad 15 tysiêcy pacjentów i jest znacz¹cym elementem miejskiego systemu opieki zdrowotnej.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

3 x Malarstwo w Galerii ArTtu
8 nowa gazeta praska

Galeria ArTtu powsta³a w roku 2008 z inicjatywy Paw³a Korzeniewskiego.
Jego wieloletnie zainteresowanie sztuk¹, a w szczególnoœci malarstwem polskim
i ukraiñskim, splot³y siê w czasie z rozwojem i zacieœnieniem wspó³pracy kulturalnej miêdzy oboma narodami. I w³aœnie promowanie artystów polskich i ukraiñskich na europejskim rynku sztuki jest za³o¿eniem nowo powsta³ej galerii.
ArTtu zapocz¹tkowa³a swoj¹ dzia³al- wo³uje siê do niemieckiej szko³y eksprenoœæ 11 wrzeœnia wystaw¹ pt. „3 x Malar- sjonizmu. Jego obrazy maj¹ niesamowit¹
stwo”. Honorowy patronat nad ekspozycj¹ energiê i si³ê. Obraz „Erupcja” dos³owobjêli ambasador Ukrainy w Polsce, Ole- nie wybucha czerwieni¹ lawy, a „Soki
xander Motsyk i burmistrz Dzielnicy Pra- ¿ycia” s¹ rzeczywiœcie soczyste. „Wodoga – Pó³noc Jolanta Koczorowska.
spad” natomiast utrzymany jest w stoNa wystawie prezentuj¹ swoje dzie³a nowanych barwach ¿ó³ci, zieleni i z³ota.
trzej artyœci: Zdzis³aw Majrowski – MeyZupe³nie inny rodzaj malarstwa reprero z Polski oraz Alexander Dobrodiy i Gen- zentuje Alexander Dobrodiy, adept Ukranadiy Tishchenko z Ukrainy. Mimo ¿e ar- iñskiej Akademii Sztuk Piêknych w Kijowie
tyœci ci prezentuj¹ zupe³nie ró¿ne kierun- (1995 r.). Nie ulegaj¹c trendom wspó³czeki malarstwa, konfrontacja jest mo¿liwa. snej sztuki wypracowa³ sobie swój w³asny
Zdzis³aw Majrowski – Meyro, absol- styl, który mo¿na nazwaæ „realizmem mawent warszawskiej Akademii Sztuk Piêk- gicznym”. Bo jak inaczej okreœliæ te baœnionych (1979 r.) to artysta ¿ywio³owy, we pejza¿e, z³ote miasta, œwietliste, smuœmia³o operuj¹cy kolorem. Czêsto od- k³e postacie ludzi i dziwne, wiotkie zwie-

rzêta o ludzkich twarzach? Motywy architektoniczne, nastrój widowiska teatralnego, klimaty marzeñ sennych przeplataj¹
siê ze œwiatem baœni. Tu wszystko jest jakieœ tajemnicze, ale ciep³e i dobre. Z rozkosz¹ zanurzamy siê w ten senno – bajkowy œwiat. Widzimy sterowce w kszta³cie
lataj¹cych ryb, ptaki-stwory jak z obrazów
Boscha. Jednak nas nie przera¿aj¹. S¹ pogodne, choæ nie pozbawione tajemnicy.
Przy dwóch poprzednich twórcach malarstwo trzeciego artysty, Gennadiya Tishchenki wydaje siê najskromniejsze. Ten absolwent Akademii Sztuk Piêknych w Charkowie (1995 r.) maluje bowiem martwe natury. Choæ widaæ u niego zafascynowanie
wzorami holenderskich mistrzów, Tishchen-

ko umia³ znaleŸæ w³asny styl. Jego martwe
natury emanuj¹ elegancj¹ kszta³tów, stonowanymi barwami i osobliwym œwiat³em.
Ogl¹damy trzy ró¿ne formy wypowiedzi, trzy ró¿ne spojrzenia na œwiat. To
spotkanie trzech artystycznych osobowoœci i dwóch kultur – polskiej i ukraiñskiej. Burmistrz Koczorowska powiedzia³a, ¿e realizm magiczny Alexandra Dobrodiya do Pragi bardzo pasuje, bo Praga sama jest magiczna. Sta³a siê dzielnic¹ magiczn¹ dziêki takim inicjatywom,
jak galeria ArTtu. W przysz³oœci Pawe³
Korzeniewski pragnie prezentowaæ w
tym miejscu, oprócz malarstwa, tak¿e
grafikê, fotografiê i rzeŸbê.
Wystawa „3x Malarstwo” w Galerii ArTtu przy ul. Z¹bkowskiej 18 (wejœcie od ul.
Brzeskiej) czynna bêdzie do 22 paŸdziernika, od poniedzia³ku do soboty, w godz.
Joanna Kiwilszo
11-19.

4 paŸdziernika w godz. 10-16 zapraszamy na
„Czwarty Jesienny Bieg VII Ogrodu Jordanowskiego”
(zapisy godz. 9.30, start godz. 10.30)
Biegi odbêd¹ siê w kategoriach: 4-6 lat; kl. I-III Szko³a Podstawowa; kl. IV-VI Szko³a
Podstawowa; kl. I-III Gimnazjum; Zespó³ Szkó³ Specjalnych; Bieg dla wszystkich chêtnych
w kategorii OPEN. UWAGA! Wszyscy niepe³noletni uczestnicy biegu zobowi¹zani s¹ do
dostarczenia przed startem zgody rodziców lub opiekunów na udzia³ w biegu.
Konkursy sportowo-rekreacyjne: „Zostañ Ronaldo”- konkurs rzutów wolnych na du¿ym
boisku; „Sprawne oko, mocny rzut” rzut pi³k¹ do celu; „Super skoczek” skoki na skakance.
Dodatkowe atrakcje: DMUCHAÑCE - karuzela, zje¿d¿alnia, zamek; STRA¯ MIEJSKA miasteczko ruchu drogowego; EKO - profilaktyka, psy; POLICJA - k³ady, motory, konie,
tresura psów; STRA¯ PO¯ARNA - pokaz; Grupa S-12; Gokardy.
WSTÊP WOLNY, WSZYSTKIE ATRAKCJE BEZP£ATNE – UDANEJ ZABAWY
UWAGA! W przypadku z³ej pogody ca³a impreza zostanie przeniesiona na 11 paŸdziernika.

Dodatkow¹ atrakcj¹ koncertu z cyklu „Malarze s³owa” pt. „Osiecka –
koncert” bêdzie mo¿liwoœæ nabycia po promocyjnej cenie ksi¹¿ki niezapomnianej
poetki pt. „Zabawy poufne”. Ksi¹¿ka Agnieszki Osieckiej zawiera ironiczno-rozrywkowe felietony portretuj¹ce relacje damsko-mêskie. Wrêcz skrzy siê inteligentnym humorem, a jednoczeœnie nie jest wolna od ogólniejszych refleksji (zaproszenie obok).
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Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zaprasza 25 wrzeœnia
(czwartek), o godz. 17.30 na wyk³ad Micha³a Krasuckiego
(Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddzia³ Warszawski)
pt. „Osiedla powojennej Pragi” w ramach II edycji cyklu:
„Spotkania na Starej Pradze”.
Wyk³ad odbêdzie siê w sali konferencyjnej (parter) Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc ul. Ks. I. K³opotowskiego 15. Wstêp wolny.

Plany zagospodarowania Nowej Pragi
Urz¹d Miasta przyst¹pi³ do sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego Nowej Pragi. Oba obszary objête opracowaniem
le¿¹ w granicach pomiêdzy Al. Solidarnoœci i ul. Starzyñskiego oraz
pomiêdzy torami kolejowymi i Wis³¹, a wiêc stanowi¹ du¿¹ i wa¿n¹
czêœæ dzielnicy.
Wnioski zawieraj¹ce imiê i nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy nale¿y sk³adaæ na piœmie do
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres: pl. Defilad 1, 00-901
Warszawa lub w kancelarii Biura na XIII piêtrze Pa³acu Kultury, z dopiskiem
„wniosek do planu obszaru Nowa Praga”. Termin sk³adania wniosków up³ywa
ju¿ 16 paŸdziernika.
Pod patronatem Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich powsta³ pomys³ wspólnego przygotowania postulatów rozwi¹zañ jak najlepiej s³u¿¹cych mieszkañcom. Dotychczas
swój udzia³ w przygotowaniu wniosków zadeklarowa³y: Stowarzyszenie Nowa Praga,
Klub 11 Listopada, Stowarzyszenie ulicy Szerokiej, Fundacja Panda, Ogród Zoologiczny, Stowarzyszenie Monopol Warszawski. Poniewa¿ zabrak³o przedstawicieli pó³nocnej czêœci Nowej Pragi, czyli tzw. Pragi 2, zachêcamy dzia³aj¹ce tam wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia i pojedynczych mieszkañców do aktywnoœci i zg³aszania
swoich wniosków do planu – bezpoœrednio do Urzêdu Miasta lub przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich na adres: ZSP ul. Z¹bkowska 27/31, 00-987 Warszawa, b¹dŸ
kontaktu drog¹ mailow¹ - atd@zwiazekpraski.pl
Prosimy wszystkich mieszkañców Pragi o aktywny udzia³ we wspó³decydowaniu
o rozwoju dzielnicy. Na pocz¹tku paŸdziernika ma zostaæ zorganizowane spotkanie
przedstawicieli stowarzyszeñ z burmistrz Jolant¹ Koczorowska, na którym zostan¹
spisane uwagi zainteresowanych organizacji i Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, w
nadziei, ¿e wspólne postulaty spo³ecznej i urzêdniczej Pragi zostan¹ w Urzêdzie
Miasta lepiej us³yszane.
Kr.

