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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondrato-
wicza 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 wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

dokoñczenie na str. 9

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

PROMOCJA LUTY!

Przy 2 wype³nieniach znieczulenie GRATIS

w godz. 9-13 od poniedzia³ku do pi¹tku.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, 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

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

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

OSOBY POSZKODOWANE

W WYPADKACH

PROSZONE S¥ O PILNY KONTAKT

W SPRAWIE ODSZKODOWANIA

tel. 022 829 26 26

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

www.likwidator.com

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Grzegorz Zawistowski

serdecznie zaprasza 18 lutego o godz.18

na koncert „Taniec szkieletów”

w wykonaniu Tomasza Budzyñskiego

wspó³za³o¿yciela i wokalisty zespo³ów:

SIEKIERA, ARMIA i 2Tm2,3 z zespo³em.

Koncert odbêdzie siê w Sali Konferencyjnej

Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Targówek ul. Kondratowicza 20.

Wstêp wolny.

dokoñczenie na str. 2
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Dziœ mogê siê podzieliæ ko-
lejn¹ garœci¹ informacji.

 Przypomnijmy, i¿ trwaj¹ tam
dwie inwestycje: przebudowa
i rozbudowa 2. piêtra g³ówne-
go budynku szpitala na potrze-
by sal zabiegowych tzw. chirur-
gii jednego dnia oraz budowa
nowego pawilonu szpitalnego,
czyli budynek A2. O ile pierw-

Szpital Praski - dramat
w kilku aktach (czêœæ II)

Gdy dwa tygodnie temu pisa³em felieton o Szpitalu Pra-
skim i sytuacji, w jakiej jest ta placówka, zastanawia³em
siê, co dalej bêdzie siê dzia³o ze szpitalem i prowadzonymi
tam inwestycjami.

sza inwestycja – jak wynika z
ostatnich informacji, które
otrzyma³a rada spo³eczna tej
placówki - jest przygotowywa-
na do zakoñczenia i ostatecz-
nych odbiorów, o tyle realiza-
cja budynku A2 jest coraz bar-
dziej zagro¿ona.

Biuro Polityki Zdrowotnej
urzêdu miasta w kolejnych pi-
smach do dyrektora szpitala
informuje go, i¿ odmawia do-
tacji na realizacjê zobowi¹zañ
wobec firmy buduj¹cej pawilon
A2, wskazuj¹c jako przyczyny
niewa¿noœæ zawartej umowy,
zalecaj¹c jednoczeœnie dyrek-
torowi szpitala doprowadzenie
do formalnego jej uniewa¿nie-

Inwestycje
w Bia³o³êce

Burmistrz Jacek Kaznowski
zacz¹³ od nieweso³ej wiadomo-
œci, ¿e Bia³o³êka postrzegana
jest przez w³adze miasta jako
dzielnica peryferyjna i wiele tru-
du potrzeba, aby przekonaæ
Ratusz, ¿e potrzeby tej zanie-
dbanej, ale szybko rozwijaj¹cej
siê dzielnicy s¹ ogromne. Za-
rz¹d dzielnicy nie decyduje o fi-
nansach i mo¿e obracaæ siê w
sferze œrodków, jakie przyznaje
Bia³o³êce Rada  Warszawy. Od
roku 2003 do 2006 planowane
wydatki inwestycyjne wynosi³y
ok. 30 mln z³, w 2007 r. wzros³y
do 45 mln. Na 2008 rok plano-
wano pocz¹tkowo przyznaæ
dzielnicy 40 mln z³, ale uda³o siê
wywalczyæ 50% œrodków wiê-
cej, a wiêc ok. 60 mln z³.

Burmistrz Jacek Kaznowski
chc¹c pokazaæ, jak rada dziel-

30 stycznia w sali konferencyjnej bia³o³êckiego ratusza od-
by³o siê spotkanie mieszkañców Bia³o³êki z burmistrzem Jac-
kiem Kaznowskim. Spotkanie w ca³oœci poœwiêcone by³o inwe-
stycjom realizowanym na terenie dzielnicy w latach 2007 i 2008.

nicy gospodaruje przyznanymi
funduszami, przedstawi³ inwe-
stycje zakoñczone w 2007
roku oraz obecnie realizowa-
ne i planowane na rok 2008.

Inwestycje zakoñczone w 2007 r.

1. Biblioteka multimedialna dla
dzieci i m³odzie¿y NAUTILUS.

Otwarta w paŸdzierniku przy
ul. Pancera w Tarchominie,
wyposa¿ona zosta³a w nowo-
czesny sprzêt multimedialny
oraz nieodp³atny dostêp do In-
ternetu w celach edukacyjnych
i informacyjnych.

2. Sztuczne lodowisko.

Jako jedynej dzielnicy w
Warszawie, Bia³o³êce uda³o
siê otworzyæ sztuczne lodowi-
sko, zlokalizowane przy ul.
Strumykowej, nieopodal Bia³o-
³êckiego Oœrodka Sportu.

Sukcesy „Muszelki”

„Uznaliœmy, ¿e ten obiekt jest
bezkonkurencyjny” – powiedzia³
wiceprezydent Warszawy, W³o-
dzimierz Paszyñski, który 28
stycznia, wspólnie z burmi-
strzem Targówka Grzegorzem
Zawistowskim uroczyœcie od-
s³oni³ pami¹tkow¹ tablicê, wmu-
rowan¹ w holu p³ywalni. Po-
trzebnym, przyjaznym dla ka¿-
dego miejscem, gdzie nastêpu-
je integracja, nazwa³ „Muszelkê”
Piotr Paw³owski, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Integracji.

„Muszelka” nale¿y do nie-
licznych na Mazowszu obiek-
tów sportowo-rekreacyjnch, w
których wszêdzie mo¿na doje-
chaæ na wózku.

Jest te¿ pierwsz¹ w woje-
wództwie publiczn¹ p³ywalni¹,
administrowan¹ przez s³u¿bê
zdrowia,  konkretnie przez Sa-

Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” przy ul.
Balkonowej 2/4 zosta³ zwyciêzc¹ konkursu „Warszawa bez
barier”, organizowanego przez Biuro Polityki Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji.
6 grudnia ubieg³ego roku, podczas Wielkiej Gali Integracji,
dyrektor Witold Bromboszcz odebra³ dyplom dla „Muszelki”
jako najlepszego obiektu u¿ytecznoœci publicznej.

modzielny Zespó³ Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej
Warszawa Targówek. Taka kon-
cepcja powsta³a w poprzedniej
kadencji samorz¹du – wspomi-
na Dariusz Klimaszewski, prze-
wodnicz¹cy Rady Spo³ecznej
SZP ZOZ. Basen, zaprojekto-
wany jako miêdzyszkolny, po³o-
¿ony by³ blisko Przychodni Re-
habilitacyjnej. Pomys³ prze-
kszta³cenia go w obiekt rehabi-
litacyjny dla osób niepe³no-
sprawnych poparli radni komisji
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GOTÓWKA do 80 000 z³
Na oœwiadczenie do 10 000 z³
KONSOLIDACJA Po³¹cz wszystkie
kredyty w jedn¹ mniejsz¹ ratê
Bez BIK (do 15 000)

DU¯A przyznawalnoœæ, nie pobieramy op³at
Agencja Finansowa ul. Dru¿backiej 8 lok. 2 (od Potockiej)

tel. 022 357 70 45, 0503 897 009

KREDYTY
√√√√√

√√√√√

√√√√√

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

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

Inwestycje w Bia³o³êce
3. Remonty i modernizacje

placówek oœwiatowych.
W 2007 r. zmodernizowano

SP nr 154 przy ul. Leœnej Po-
lanki. Dobudowano nowe
skrzyd³o do budynku, w którym
powsta³y nowe sale lekcyjne
dla zerówki i klas 1-3, wybudo-
wano salê gimnastyczn¹ i za-
plecze gastronomiczne. Re-
monty prowadzone by³y niemal
w ka¿dej placówce oœwiatowej,
w SP nr 314 przy ul. Porajów w
Gimnazjum nr 124 przy ul.
Przytulnej oraz w przedszkolu
nr 64 przy ul. Antalla.

4. Budowa i modernizacja
dróg oraz budowa oœwietlenia.

Zbudowano kilka odcinków
dróg dzielnicowych, m.in. uli-
ce: Kowalczyka, Tymotki i Ru-
skowy Bród. Utwardzono de-
struktem ponad 3 km dróg
m.in. ulice: Gladioli, Ambaras,
Rozewsk¹, Daniszewsk¹, Wi-
kingów i Celtów.
Inwestycje rozpoczête w
2007 r. i realizowane w 2008 r.

1. Budynek komunalny przy
ul. Myœliborskiej róg Porajów.

Kontynuowana jest budowa
pierwszego w dzielnicy bloku
komunalnego. Powstanie tu 79
mieszkañ o powierzchni od
31,47 m2 do 71,90 m2.

2. Gimnazjum przy ul.
Ostródzkiej.

W 3-kondygnacyjnym bu-
dynku bêdzie mog³o uczyæ siê
ok. 400 uczniów. Przewidzia-
ne jest 15 sal lekcyjnych i 8
pracowni.

3. ̄ ³obek przy ul. Ksi¹¿kowej.
Pierwszy w dzielnicy pu-

bliczny ¿³obek dla 125 dzieci.
4. Place zabaw dla dzieci i

skatepark dla m³odzie¿y.
Planowana budowa trzech

placów zabaw w Choszczów-
ce, w P³udach i na Nowodwo-
rach. Przy ul. Odkrytej przewi-
dziano utworzenie skateparku
z rampami do zje¿d¿ania, rur¹
do œlizgów oraz systemem
podjazdów i zjazdów.

5. Modernizacja g³ównych
arterii komunikacyjnych.

Najwiêksze zmiany czekaj¹
ulice: Modliñsk¹ oraz P³ocho-
ciñsk¹. Dziêki budowie bezko-
lizyjnych wêz³ów z ulicami:
P³ochociñsk¹, Tras¹ Mostu
Pó³nocnego oraz Œwiatowida,
a tak¿e budowie jezdni odbar-
czaj¹cych, modernizacji wia-
duktów i po przeprowadzeniu
linii tramwajowych usprawnio-

ne zostanie po³¹czenie z cen-
trum. Remont Modliñskiej ma
przebiegaæ etapowo. Ju¿ teraz
trwaj¹ prace nad poszerze-
niem Modliñskiej od Aluzyjnej
do granic miasta.

6. Budowa sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej.

MPWiK zobowi¹za³o siê za-
inwestowaæ w sieæ wodoci¹-
gów i kanalizacji w Bia³o³êce
130 mln z³otych do koñca 2010
r. Prace ju¿ trwaj¹ na osiedlach:
Choszczówka, P³udy, Bia³o³ê-
ka Dworska, D¹brówka Szla-
checka i na Zielonej Bia³o³êce.

7. Modernizacja trakcji kole-
jowej od Nasielska do Warsza-
wy Gdañskiej.

Jest to inwestycja, która korzy-
sta z funduszy unijnych. Obejmu-
je nie tylko remont torów, ale i
pe³n¹ modernizacjê peronów,
sygnalizacji, automatyki oraz
budowê przejazdów i wiaduktów.

8. Most Pó³nocny.
Firma Schüssler ma opraco-

waæ projekt przeprawy do koñca
marca 2008 r. W tym samym roku
ma byæ og³oszony i rozstrzygniê-
ty przetarg na wykonawcê.

Koñcz¹c prezentacjê inwe-
stycji burmistrz Jacek Kaznow-
ski zaznaczy³, ¿e najwiêcej pro-
blemów Zarz¹d Dzielnicy ma z
pozyskiwaniem dzia³ek potrzeb-
nych pod budowê terenów re-
kreacyjnych, placów zabaw czy
te¿ przy poszerzaniu i moderni-
zacji ulic. Czêsto nieuporz¹dko-
wane sprawy prawne uniemo¿-
liwiaj¹ jakiekolwiek dzia³ania.

Nastêpnie rozpoczê³a siê
burzliwa dyskusja. Na pierwszy
ogieñ posz³y pytania skierowa-
ne do przedstawiciela kolei.
Dotyczy³y szczegó³owych za-
gadnieñ zwi¹zanych z moderni-
zacj¹ trakcji kolejowej, np. od-
dzielenia torów od jezdni, ekra-
nów wyciszaj¹cych, parkingów,
ewentualnego przeniesienia
stacji „Choszczówka” czy wia-
duktów. Chodzi o to, ¿e ulica
Mehoffera bis powinna spotykaæ
siê ze stacj¹, a tak nie bêdzie.
Ludzie dziwili siê, ¿e nie uda³o
siê przenieœæ stacji. Przedstawi-
ciel kolei t³umaczy³ siê, ¿e kon-
sultacje spo³eczne nie rozstrzy-
gnê³y sporu-g³osy roz³o¿y³y siê
po po³owie, a decyzjê trzeba
by³o podj¹æ w ci¹gu tygodnia.

Pytania do burmistrza te¿
czêsto dotyczy³y bardzo szcze-
gó³owych spraw, jak np. utwar-
dzenia czy poszerzenia kon-
kretnej ulicy, m.in. ¯yczliwej i
Podgórnej, gdzie asfalt po³o¿o-

no jedynie na 70 metrach. Ale
by³y te¿ kwestie, interesuj¹ce
wszystkich mieszkañców Bia-
³o³êki. Poproszono o dok³adne
omówienie przebiegu moderni-
zacji ulicy Modliñskiej. Bur-
mistrz przedstawi³ kolejne eta-
py inwestycji: I - od ul. Aluzyj-
nej do granic miasta, II - od ul.
Toruñskiej do ul. Kowalczyka i
III - od ul Kowalczyka do ul. Alu-
zyjnej. Ca³a arteria ma byæ po-
szerzona o 1 pas ruchu w obu
kierunkach. Zmodernizowane
zostan¹ wiadukty nad Kana³em
¯erañskim oraz nad bocznic¹
kolejow¹ EC ¯erañ.

Bart³omiej W³odkowski zwró-
ci³ uwagê na problem ulicy
Marywilskiej z przyleg³oœciami.
Teren ten mia³ byæ oczyszczo-
ny i uwolniony od fetoru gnij¹-
cych odpadów, a tymczasem
ci¹gle przywo¿one s¹ tam i
sk³adowane kolejne œmieci.

Burmistrz wyjaœni³, ¿e
wszystkie spó³ki, gospodaruj¹-
ce odpadami dosta³y ju¿ wy-
powiedzenie. Do 30 kwietnia
tego roku maj¹ siê wynieœæ, a
teren ma byæ uporz¹dkowany.
Kompostownia ju¿ zniknê³a,
do koñca marca ma byæ wy-
wieziony eternit. Hale do se-
gregacji odpadów maj¹ byæ
zburzone. A swoj¹ drog¹, na-
suwa siê pytanie, gdzie ta se-
gregacja odpadów zostanie
przeniesiona, bo przecie¿
gdzieœ musi siê odbywaæ?

Kilka pytañ dotyczy³o komu-
nikacji na terenach Chosz-
czówki, Bia³o³êki Dworskiej i
tzw. Zielonej Bia³o³êki. Pani
Wanda Majewska obawia³a siê,
czy planowany nowy autobus
w kierunku Bródna nie spowo-
duje zlikwidowania istniej¹cych
linii 152 i 176. Okazuje siê, ¿e
nie; linie zostan¹ zachowane,
a w planach jest równie¿ wpro-
wadzenie minibusów.

Bart³omiej W³odkowski pyta³
ponadto, dlaczego nast¹pi³o
przesuniêcie planów budowy
biblioteki w Bia³o³êce Dwor-
skiej? Burmistrz wyjaœni³, ¿e
dzielnica nie ma tylu œrodków,
¿eby realizowaæ wszystkie in-
westycje na raz. Zarz¹d reali-
zuje, co mo¿e. Jeœli chodzi o
biblioteki i inne placówki oœwia-
towe, zarz¹d bêdzie realizo-
waæ ich uruchamianie w spo-
sób niekonwencjonalny, nie
poprzez budowê nowych bu-
dynków, lecz poprzez remon-
ty i adaptacje starych lokali.

Mieszkañcy Bia³o³êki zanie-
pokojeni dewastacj¹ przyrody
protestowali przeciwko stawia-
niu wysokich budynków.

- Po co Pan mówi tyle o zie-
lonych terenach, skoro chce
Pan zrobiæ z Choszczówki
dzielnicê przemys³ow¹? – pa-
d³o pytanie-oskar¿enie.

Ktoœ inny zwróci³ uwagê na
rozje¿d¿ony las w Choszczówce
i domaga³ siê postawienia szla-
banów i zakazu ruchu na leœnych
drogach. Wreszcie jeden z
mieszkañców ulicy S¹siedzkiej
spyta³ bardzo zdenerwowany, na
jakiej podstawie zosta³o wydane
pozwolenie na budowê ponad
15-metrowych bloków na zale-
sionym terenie, w rejonie ulicy

S¹siedzkiej i Podró¿niczej, cho-
cia¿ wed³ug uchwa³y z 1969 r.
teren ten przeznaczony by³ pod
nisk¹ zabudowê.

Burmistrz przyzna³, ¿e ist-
nieje olbrzymi konflikt intere-
sów miêdzy mieszkañcami i
rad¹ dzielnicy a zamiarami
deweloperów, którzy, nasta-
wieni na maksymalny zysk,
kupuj¹ dzia³ki od prywatnych
w³aœcicieli i chc¹ budowaæ jak
najwy¿sze budynki.

W tej sprawie zabra³ g³os za-
stêpca burmistrza, Piotr Smo-
czyñski. Wyjaœni³, ¿e ostatnio
w³adze dzielnicy podjê³y wrêcz
drastyczne œrodki, odmawiaj¹c
deweloperom zgody na wyko-
nanie dojazdów na teren inwe-
stycji, przez co ci ostatni nie
otrzymuj¹ zgody na budowê

Jeden z mieszkañców zwró-
ci³ uwagê na jeszcze jeden pro-
blem: czy Tarchomin musi od-
znaczaæ siê w¹tpliw¹ ozdob¹,
jak¹ s¹ linie wysokiego napiêcia,
czy nic nie mo¿na z tym zrobiæ?

Okazuje siê, ¿e nie mo¿na, bo
prawobrze¿ne dzielnice peryfe-
ryjne, jak¹ jest niew¹tpliwie Bia-
³o³êka, nie s¹ na tyle wa¿ne.
Burmistrz us³ysza³ takie zdanie
na spotkaniu z przedstawiciela-
mi spó³ki STOEN. W nowocze-
snych miastach ca³a sieæ ener-
getyczna oparta jest o skablowa-
ne przewody podziemne. Zmia-
na istniej¹cych sieci w peryferyj-
nej dzielnicy jest nieop³acalna.

By³o te¿ sporo pytañ nie
wnosz¹cych nic do dyskusji,
pytañ zaczepnych, obraŸli-
wych, obliczonych na wywo³a-
nie konfliktu:

- Co Pan zamierza zrobiæ,
¿eby zmieniæ ustrój Warsza-
wy? Je¿eli nic Pan nie zrobi,
to Pana zdejmiemy!

To przyk³ad poziomu niektó-
rych dyskutantów. W ogóle
kultura wielu obecnych na sali
pozostawia³a wiele do ¿ycze-
nia. G³oœne œmiechy, zag³u-
szanie burmistrza i innych
mówi¹cych by³y na porz¹dku
dziennym. Prym w takim za-
chowaniu wiód³ pan Tomasz
Zamorski, któremu chyba pod-
stawowe zasady dobrego wy-
chowania s¹ zupe³nie obce.

Jak widaæ, rola burmistrza nie
jest ³atwa, tym bardziej, ¿e za-
wsze znajd¹ siê ludzie z czegoœ
niezadowoleni. Ledwie, ku ucie-
sze dzieci i m³odzie¿y zosta³o
otwarte sztuczne lodowisko, z
czego Bia³o³êka mo¿e byæ dum-
na, a ju¿ znalaz³y siê osoby, któ-
rym ono przeszkadza. Pewna
pani, mieszkaj¹ca w okolicy Bia-
³o³êckiego Oœrodka Sportu na-
rzeka³a na zbyt g³oœn¹, jej zda-
niem muzykê, i stwierdzi³a, ¿e
takie obiekty powinno siê budo-
waæ poza miastem!

Jacek Kaznowski, komentu-
j¹c sprzeczne opinie i staraj¹c
siê spokojnie i fachowo odpo-
wiadaæ na pytania stwierdzi³,
¿e ka¿da nowa inwestycja na
terenie Bia³o³êki bêdzie wywo-
³ywa³a problemy. I nie chodzi
tu bynajmniej o lodowisko, lecz
o modernizacjê dróg, kanaliza-
cjê czy budowê nowych do-
mów. Mimo to, pewne inwesty-
cje trzeba przeprowadziæ te-
raz, bo je¿eli tego nie zreali-
zujemy, za kilka lat bêdziemy
prze¿ywaæ gehennê.

Joanna Kiwilszo

XX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

To by³a merytoryczna i spraw-
nie przebiegaj¹ca sesja. Przeg³o-
sowano zmiany w sk³adach komi-
sji sta³ych rady dzielnicy i w myœl
statutu Warszawy okreœlono mak-
symaln¹ iloœæ cz³onków komisji in-
westycyjnej na dwanaœcie osób.
Odpowiednimi uchwa³ami bia³o-
³êccy radni zwrócili siê do Rady
Warszawy z proœb¹ o zaopiniowa-
nie nowych nazw ulic. Dla ulicy
po³o¿onej pomiêdzy Mehoffera i
Samosiejki, mieszkañcy i bia³o-
³êcka delegatura biura geodezji i
katastru proponuj¹ nazwê Myœliw-
ska, zaœ dla uliczki przebiegaj¹-
cej na prywatnych gruntach w
okolicy Ostródzkiej, mieszkañcy
proponuj¹ nazwê Porannej Rosy.

Dyskusjê wywo³a³a inwestycja
pod robocz¹ nazw¹ most Krasiñ-
skiego. Radni wystosowali apel
– stanowisko w tej sprawie do
prezydenta i rady stolicy. Bia³o-
³êccy radni s¹ zaskoczeni odsu-
niêciem w czasie budowy - na
wniosek rady dzielnicy ¯oliborz
- mostu Krasiñskiego i przesu-
niêciem œrodków nañ przezna-
czonych na realizacjê przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych na ¯olibo-
rzu i Pradze Pó³noc, zwi¹zanych
z mistrzostwami Euro 2012. Zdu-
mienie bia³o³êckich radnych bu-
dzi tak¿e stanowisko rady dziel-
nicy Praga Pó³noc, w którym ta
domaga siê projektu mostu Kra-
siñskiego z wy³¹czeniem ruchu

Komisje, most
i nowe ulice

samochodowego. Przeprawa
ma mieæ charakter tramwajowo
– pieszo – rowerowy. Takie roz-
wi¹zanie motywuje siê zmniej-
szeniem uci¹¿liwoœci dla miesz-
kañców okolicznych osiedli. We-
dle radnych kolejnym kuriozum
jest stanowisko ekologicznego
Stowarzyszenia „Zielone Ma-
zowsze”, które uwa¿a, ¿e mitem
jest twierdzenie, i¿ Warszawa ma
za ma³o mostów drogowych.
Tramwajowo – pieszo – rowero-
wy charakter mostu Krasiñskie-
go – wed³ug stowarzyszenia -
by³by fantastyczn¹ promocj¹
ekologicznych œrodków transpor-
tu. Zachêca³oby to mieszkañców
Bródna i ¯erania do korzystania
z tramwajów czy rowerów, gdy-
by chcieli dojechaæ przez most
do stacji metra przy placu Wilso-
na. „Zielone Mazowsze” wskazu-
je europejskie miasta, które maj¹
mniej mostów ni¿ Warszawa i do-
skonale radz¹ sobie z problema-
mi komunikacyjnymi. W licz¹cym
1,7 mln mieszkañców Wiedniu
jest piêæ mostów, zaœ w blisko
dwumilionowym Sztokholmie -
cztery. Wed³ug „Zielonego Ma-
zowsza” warszawskie mosty s¹
po prostu Ÿle zarz¹dzane. Nad-
miernie faworyzuje siê na nich
nieefektywny, indywidualny
transport samochodowy. Bia³o-
³êccy radni nie zgadzaj¹ siê z
takim stanowiskiem.         (egu)

Gwiazdy operetki w Bia³o³êce
Z ciep³ym przyjêciem publicznoœci spotka³ siê inauguracyjny koncert Bia³o³êckiej

Orkiestry „Romantica”. W niedzielê, 20 stycznia, muzycy pod batut¹ S³awomira
Chrzanowskiego przybli¿ali œwiat operetki mieszkañcom dzielnicy. Na scenie Bia³o-
³êckiego Oœrodka Kultury pojawili siê soliœci wielkich scen operowych i operetko-
wych. W wykonaniu Ryszarda Wróblewskiego – solisty Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie - publicznoœæ us³ysza³a fragmenty operetki „Hrabina Mari-
ca” Kalmana oraz pieœñ neapolitañsk¹ „Parla mi d’ amore Mariu”. W programie
koncertu znalaz³y siê równie¿ fragmenty operetek: „Weso³a Wdówka” Lehara, „Tra-
viaty” Verdiego w wykonaniu m.in. Katarzyny Trylnik, Rafa³a Bartmiñskiego.

Ju¿ na pierwszym koncercie orkiestry sale Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury wype-
³ni³y siê po brzegi. A to tylko przedsmak tego typu imprez planowanych w dzielnicy.
Bia³o³êcka Orkiestra powsta³a przy Urzêdzie Dzielnicy z inicjatywy burmistrza Jacka
Kaznowskiego, mi³oœnika muzyki klasycznej. Tworz¹ j¹ muzycy, zamieszkuj¹cy g³ów-
nie Bia³o³êkê, którzy s¹ solistami oraz kameralistami œwiatowych scen. Orkiestra
realizuje zró¿nicowany program od lekkiej muzyki klasycznej, przez muzykê ro-
mantyczn¹, operê, operetkê, musical oraz muzykê filmow¹.

10 lutego w 360 rocznicê nadania praw miejskich Pradze, przez króla W³adys³a-
wa IV, radni dzielnic Praga Pó³noc i Praga Po³udnie spotkaj¹ siê na po³¹czonej uro-
czystej sesji rad dzielnic.

G³ównym punktem w porz¹dku sesji bêdzie podjêcie stanowiska, które jest zara-
zem apelem do w³adz miasta i pañstwa o pomoc w rewitalizacji Pragi w roku, który
w³adze samorz¹dowe og³aszaj¹ Rokiem Pragi. To na naszych dzielnicach skupi siê
ju¿ nied³ugo uwaga kibiców z ca³ej Europy, ale nie tylko to jest wa¿ne - Praga jest
³¹cznikiem pomiêdzy dawn¹, przedwojenn¹ Warszaw¹ a Warszaw¹ powojenn¹, od-
budowan¹ ze zniszczeñ. Tylko tu, na tak¹ skalê zachowa³a siê oryginalna substancja
miasta i tylko tu, zachowa³a siê ci¹g³oœæ pokoleniowa mieszkañców Warszawy. Ale
to, co stanowi si³ê i urok Pragi, jest równie¿ jej s³aboœci¹. Przez lata zaniedbana, dziœ
jest unikatowa i po¿¹dana. Ukochana przez artystów, staje siê Mekk¹ sztuki awan-
gardowej. Podjêta przez radnych inicjatywa ma utrwaliæ taki w³aœnie wizerunek
Pragi, wesprzeæ obie dzielnice w rewitalizacji praskiej Starówki oraz poprawiæ infra-
strukturê dzielnicy, by Praga nie sta³a siê skansenem Warszawy.

Przed 360-leciem
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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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia 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 prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

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

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

A¿ 80 procent informacji o otaczaj¹cym nas œwiecie odbieramy dziêki zmys³owi
wzroku. Niezwykle wa¿n¹ rolê procesie poznawczym stanowi¹ oczy, bêd¹ce „zakoñ-
czeniem” narz¹du wzroku. Mimo ¿e s¹ jednym z najmniejszych narz¹dów cz³owieka,
wa¿¹ bowiem tylko 7 gramów, odpowiedzialne s¹ za jak najdok³adniejszy przekaz
obrazu. By oczy mog³y spe³niaæ sw¹ rolê, powinniœmy poœwiêciæ im nieco uwagi.

Zdrowe oczy nie wymagaj¹ specjalnych zabiegów. Chronione s¹ z obu stron przez
koœci czaszki, a ruchy powiek oraz sta³e zwil¿anie przez ³zy utrzymuj¹ ga³ki oczne w
nale¿ytej czystoœci. Jednak¿e jak ka¿dy narz¹d, równie¿ oczy w niekorzystnych wa-
runkach siê mêcz¹. Ci¹g³e zmêczenie zaœ mo¿e spowodowaæ chorobê oczu lub dopro-
wadziæ do wady wzroku. Wystrzegajmy siê zatem zadymionych oraz Ÿle oœwietlonych
pomieszczeñ. Dla oczu najlepsze jest oœwietlenie dzienne, korzystajmy z niego jak
najd³u¿ej w czasie dnia. Oœwietlajmy miejsce pracy i wypoczynku raczej tradycyjnymi
¿arówkami niŸli jarzeniówkami. Starajmy siê, by œwiat³o nie by³o zbyt jaskrawe, mi-
goc¹ce i nie pada³o prosto w oczy. Nie zmuszajmy te¿ oczu do pracy w ciemnoœci, gdy¿
nadmierny wysi³ek soczewek prowadzi do pog³êbienia wody.

Nigdy nie czytajmy w pozycji le¿¹cej. Podczas czytania i pisania róbmy przerwy,
podczas których przeniesiemy choæ na chwilê wzrok w dal, najlepiej na zieleñ. Pozwo-
limy wówczas oczom odpocz¹æ i przygotowaæ siê do dalszej pracy. Bezwzglêdnie uni-
kajmy ogl¹dania TV przy zgaszonym œwietle i blisko ekranu. Podobnie postêpujmy z
komputerem, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e powinniœmy do komputera zak³adaæ okulary
tzw. Blueblockery (nawet, jeœli nie mamy wady wzroku), gdy¿ konieczna jest dobra
ochrona wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jeœli korzystamy ze szkie³
leczniczych i chcemy pracowaæ przy komputerze, koniecznie powiedzmy o tym okuli-
œcie. Powinniœmy te¿ podaæ odleg³oœæ od monitora, gdy¿ moc szkie³ do komputera
mo¿e siê ró¿niæ od mocy szkie³ do czytania.

Promieniowanie ultrafioletowe (tzw. UVA i UVB) jest zawsze niekorzystne dla na-
szych oczu, powoduje bowiem zaæmê. Z tego te¿ powodu zak³adajmy okulary prze-
ciws³oneczne podczas korzystania z k¹pieli s³onecznych czy podczas jazdy na nartach.
Zmêczonym oczom mo¿emy sprawiæ ulgê, przyk³adaj¹c na powieki ciep³y (nie gor¹-
cy!) kompres naparu œwietlika lekarskiego, kwiatu rumianku czy esencji herbacianej.
Wspaniale te¿ ul¿y naszym oczom krótki relaks.

Oczy, tak jak inne narz¹dy, powinniœmy profilaktycznie zbadaæ u doœwiadczonego
lekarza okulisty. Dzieci nie s¹ w stanie zasygnalizowaæ rodzicom, ¿e gorzej widz¹,
dlatego konieczne jest u dzieci powtarzanie badania wzroku co pó³ roku. Osoby doro-

s³e, szczególnie te, które przekroczy³y 40. rok ¿ycia, powinny wykonywaæ ruty-
nowe badanie wzroku raz na dwa lata. Wówczas lekarz sprawdza ostroœæ wzroku

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Wszystko, co chcecie wiedzieæ o…

Nasze oczy wymagaj¹ troski
za pomoc¹ badania komputerowego i optycznego do dali i do bli¿y, nastêpnie zbada
stan ga³ki ocznej przy pomocy lampy szczelinowej oraz zbada dno oka.

Doœwiadczeni okuliœci i optycy twierdz¹, ¿e u osób z krótkowzrocznoœci¹, które
koryguj¹ wadê wzroku soczewkami oznaczanymi znakiem „minus” (np. -1 dioptrii),
szk³a dobrane „przez komputer”, a wiêc o mocy dok³adnie odpowiadaj¹cej wadzie,
mog¹ przyspieszyæ tempo pog³êbiania siê wady wzroku. Ga³ka oczna bêdzie siê coraz
bardziej rozleniwiaæ. Oczy, nie zmuszone do walki z wad¹, bêd¹ siê jej coraz szybciej
poddawaæ. Wskazane jest zatem, by osoby maj¹ce wadê „minusow¹”, np. -2 dioptrie,
pos³ugiwa³y siê szk³ami o mniejszej mocy , np. -1, gdy¿ wtedy ich oczy zmuszone s¹
do æwiczeñ i walki z wad¹.

Nie warto zatem korzystaæ jedynie z modnych i ³atwo dostêpnych badañ kompute-
rowych bez konsultacji z lekarzem okulist¹, posiadaj¹cym wiedzê anatomiczn¹ i me-
dyczn¹. Tylko lekarz okulista powinien decydowaæ, jakich soczewek korekcyjnych mo-
¿emy u¿ywaæ. Jeœli jesteœmy krótkowidzami (nasza wada wymaga korekcji soczew-
kami o znaku „minus”, np. -0,5 dioptrii), lekarz zdecyduje, czy w ogóle powinniœmy
u¿ywaæ szkie³ korekcyjnych i jaka bêdzie najkorzystniejsza dla nas moc soczewek.
Je¿eli zaœ jesteœmy dalekowidzami (nasza wada wymaga korekcji soczewkami o zna-
ku „plus”, np. +2 dioptrie), lekarz przekona nas do koniecznoœci zak³adania okula-
rów podczas czytania. Czytaj¹c bez okularów, nara¿amy nasz wzrok na sta³e zmêcze-
nie. Miêœnie reguluj¹ce napiêcie soczewki w oku staj¹ siê mniej elastyczne, przez co
nasza wada pog³êbia siê.

B³êdem jest kupowanie gotowych szkie³ do czytania. Najczêœciej maj¹ one nieodpo-
wiedni dla naszych oczu rozstaw œrodków optycznych i je¿eli nawet uda nam siê dobraæ
samemu odpowiedni¹ moc, nasz wzrok bêdzie siê psu³ coraz bardziej. Ze wzglêdu na
ró¿nicê z rozstawem Ÿrenic nie powinniœmy te¿ korzystaæ d³u¿ej z cudzych okularów.

Je¿eli lekarz zleci nam noszenie szkie³ korekcyjnych, wykonajmy okulary nie w
pierwszym lepszym sklepie, lecz dobrym zak³adzie optycznym. Tylko wówczas mamy
pewnoœæ, ¿e okulary bêd¹ indywidualnie dopasowanego naszych oczu i nie przyczy-
ni¹ siê do pog³êbiania wady naszego bezcennego wzroku.

31 stycznia odby³a siê pierw-
sza w tym roku, a jednoczeœnie
XV w tej kadencji, sesja Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy. G³ównym i jedynym
punktem porz¹dku obrad mia³o
byæ podjêcie uchwa³y w sprawie
przyjêcia Mikroprogramu Rewi-
talizacji Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy. Lecz jak to na
Pradze bywa, dyskusjê na sesji
zdominowa³ inny temat - Szpi-
tal Praski. Rada rozszerzy³a
swój porz¹dek obrad tak¿e o
zmiany w sk³adach osobowych
komisji rady, nie by³a jednak za-
interesowana debat¹ nad zmia-
nami w statucie m.st. Warsza-
wy. Goœciem radnych na sesji
by³ Pawe³ Obermayer, dyrektor
Szpitala Praskiego, który przed-
stawi³ radnym aktualn¹ sytuacjê
szpitala oraz zrelacjonowa³ po-
dejmowane dzia³ania, które mo-
g³yby zmieniæ fataln¹ sytuacjê
placówki. Po d³ugiej dyskusji
oraz serii zapytañ wobec dyrek-
tora, czêsto nie maj¹cych ¿ad-
nego zwi¹zku z sytuacj¹ pla-
cówki - radnych prawicy intere-
sowa³y sympatie polityczne dy-
rektora - rada jednog³oœnie przy-
jê³a stanowisko, w którym ocze-
kuje od radnych Rady Warsza-
wy i Prezydent Warszawy kon-
tynuowania rozpoczêtych inwe-
stycji w placówce, widz¹c w nich
jedyny ratunek dla szpitala.

Z kronikarskiego obowi¹zku
dodajmy, i¿ tak¿e po krótkiej
debacie jednog³oœnie przyjêto
Mikroprogram Rewitalizacji
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.

Warszawy. „...Jest on komplek-
sowym dokumentem przeciw-
dzia³ania degradacji wyznaczo-
nego obszaru dzielnicy oraz
zapobiegania marginalizacji
okreœlonych grup spo³ecznych.
Ma na celu ustalenie d³ugofalo-
wych dzia³añ na przysz³oœæ po-
przez wskazanie zadañ inwe-
stycyjnych i skorelowanie ich z
polityk¹ regionaln¹ oraz osa-
dzenie ich w realiach finanso-
wych” - czytamy w obszernym
dokumencie licz¹cym prawie 90
stron. Mikroprogram ju¿ wcze-
œniej mia³ pozytywn¹ rekomen-
dacjê Komitetu Monitoruj¹cego
przy Prezydencie m.st. Warsza-
wy. Jego przyjêcie umo¿liwi w³¹-
czenie go Lokalnego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy i
siêgania po dotacje z Unii Eu-
ropejskiej na jego realizacjê.

Nadal ograniczaj¹ swoj¹ ak-
tywnoœæ w pracach rady radni pra-
wicy. Po spektakularnych dymi-
sjach w roku ubieg³ym z funkcji
przewodnicz¹cych komisji, exo-
dus trwa nadal. Na sesji z prac w
komisji rewizyjnej zrezygnowa³
radny Hubert Kowalewski, a z
prac w komisji bud¿etu radna Edy-
ta Sosnowska. Ponad godzinny
popis zapytañ eksplodowa³ w
trakcie punktu interpelacje rad-
nych. Dominowali radni PiS i
PWS. Wiele z nich powtarza³o siê
ju¿ na wczeœniejszych sesjach
tak¿e w poprzedniej kadencji, a
zadaj¹cy je radni sprawiali wra¿e-
nie, jakby swój mandat objêli do-
piero wczoraj. Spektakl trwa i musi
trwaæ nadal.                         DCH

2 lokale u¿ytkowe do wynajêcia:
ul. Otwocka 16

z wy³¹czeniem bran¿y spo¿ywczej

1 – 25,72 m2

2 – 30,35 m2

tel. 022 618 39 96, 0692 445 769
www.tbs-praga.waw.pl

XV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Na ratunek szpitalowi

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl

XVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Porz¹dek obrad XVIII sesji, 23
stycznia, radni Targówka przyjêli
dopiero w czwartym g³osowaniu.
Zaczê³o siê od pytania radnej
Kamili Kardas, czy mikropro-
gram rewitalizacji  dzielnicy musi
byæ uchwalony dziœ  -  i  wnio-
sku o zdjêcie tego punktu z po-
rz¹dku obrad. Wiceburmistrz
Wac³aw Kowalski wyjaœni³, ¿e to
sprawa pilna; chodzi o urucho-
mienie procedur pozyskania
œrodków europejskich; program
bêdzie podlega³ okresowej ak-
tualizacji. Witold Harasim doda³:
W walce o œrodki europejskie –
kto pierwszy, ten lepszy.

Po przerwie, o któr¹ poprosi³
klub radnych PO, wniosek pod-
dano g³osowaniu, ale do przyjê-
cia go zabrak³o bezwzglêdnej
wiêkszoœci. Kolejny wniosek zg³o-
sili radni PiS – o reasumpcjê.
Wynik (15 – za, 0 – przeciw, 6 –
wstrzymuj¹cych siê) umo¿liwi³
ponowne g³osowanie wniosku
Kamili Kardas. Tym razem popa-
r³o go 15 radnych, 4 by³o prze-
ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

W czwartym g³osowaniu
przyjêto „okrojony” porz¹dek

dzienny (17 – za, 4 - przeciw),
w pi¹tym – protoko³y z XVI i
XVII sesji.

W „Interpelacjach i wnio-
skach” najwiêcej pytañ dotyczy-
³o Informatora „Targówek. Tu
zaczyna siê Warszawa”. Kto
odpowiada za stronê histo-
ryczn¹ i szatê graficzn¹? Ile eg-
zemplarzy wydano? Czy Infor-
mator by³ opiniowany przez za-
rz¹d, czy tylko przez burmi-
strza? Maciej Danko zwróci³ te¿
uwagê na literówki i niestosow-
noœæ zamieszczania reklam. Za
stronê historyczn¹ i szatê gra-
ficzn¹ odpowiada Rafa³ Chwisz-
czuk, wydano 5 000 egzempla-
rzy, koszt 1 egzemplarza to 5 z³
– wyjaœni³a Justyna Skalska-
Stadejek.  Na informacjê burmi-
strza Grzegorza Zawistowskie-
go, ¿e Informator by³ przyjmo-
wany na posiedzeniu zarz¹du,
w obecnoœci przewodnicz¹cego
rady – Zbigniew Poczesny za-
reagowa³ stwierdzeniem, ¿e by³
sprawie przeciwny.

Inne zg³oszone przez radnych
sprawy  dotyczy³y m.in.: ustawie-
nia ³awek na ul. Chodeckiej, bra-
ku wiat na wielu przystankach
komunikacji miejskiej, rozwa¿e-
nia mo¿liwoœci zastosowania na-
wierzchni przepuszczaj¹cych
wodê, konsultowania z Wydzia-
³em Infrastruktury spraw kanali-
zacji, parkowania przed Urzê-
dem Targówka. Wnioski w spra-
wie zmian tras autobusowych i
II linii metra zostan¹ rozpatrzo-
ne na specjalnej sesji Rady
Dzielnicy, na któr¹  zaproszeni
bêd¹ przedstawiciele ZTM i wi-
ceprezydent Warszawy.

Wiceburmistrz Wac³aw Ko-
walski odpowiedzia³ na pytanie

Anny Kuczyñskiej: na terenie
ZUSOK odby³ siê „okr¹g³y stó³”;
z nieoficjalnych informacji wyni-
ka, ¿e nast¹pi rozbudowa i mo-
dernizacja, która wed³ug opinii
uczonych nie powinna zwiêk-
szyæ szkodliwych wp³ywów na
œrodowisko. Zgodnie z normami
europejskimi, do 2013 r. Polska
powinna segregowaæ 50% œmie-
ci, do 2020 r. – 75%. Zwiêksz¹
siê op³aty za œmieci niesegrego-
wane. Bardzo wa¿na jest edu-
kacja ekologiczna w placówkach
oœwiatowych. Trzeba negocjo-
waæ z Urzêdem Miasta, by w za-
mian za rozbudowê ZUSOK Tar-
gówek zyska³ inwestycje.

„Informacje  o pracach zarz¹-
du miêdzy sesjami” – zawiera-
³y m.in. dane o 62 uchwa³ach
zarz¹du, skierowaniu 9 spraw
pod obrady rady i 9 najwa¿niej-
szych sprawach, realizowanych
przez Urz¹d Dzielnicy. Na py-
tanie Macieja Danko o politykê
zarz¹du w sprawie lokali socjal-
nych odpowiedzia³ wicebur-
mistrz Wac³aw Kowalski: sytu-
acjê rodzin oczekuj¹cych na te
lokale pozwoli poprawiæ uchwa-
³a Rady Warszawy o likwidacji
spó³ki „Goœciniec Mazowsze”.
Targówek ju¿ rok czeka na re-
alizacjê tego postulatu.

Ile by³o posiedzeñ i jakie te-
maty omawiano – takie krótkie
sprawozdania z³o¿yli przewodni-
cz¹cy komisji: rozwoju, inwesty-
cji i ochrony œrodowiska (Witold
Harasim), bud¿etu i finansów
(Joanna Mroczek), gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej (Ali-
cja Sadowska), ochrony zdrowia
i pomocy spo³ecznej (Kamila
Kardas), oœwiaty, wychowania i
kultury (Tomasz Cichocki), sa-

morz¹du i inicjatyw lokalnych
(Krzysztof Miszewski). Przewod-
nicz¹cy rady Zbigniew Poczesny
poprosi³ o przes³anie tych infor-
macji w formie mailowej, by mo-
g³y byæ udostêpnione na stronie
internetowej urzêdu.

Jednomyœlnie, 20 g³osami,
radni podjêli uchwa³ê, pozytyw-
nie opiniuj¹c¹ utworzenie 4-let-
niej klasy dwujêzycznej z jêzy-
kiem rosyjskim jako wiod¹cym
jêzykiem nauczania oraz zwi¹-
zan¹ z tym zmianê nazwy szko-
³y, na „XIII Liceum Ogólnokszta-
³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycz-
nymi im. p³k. L. Lisa-Kuli w War-
szawie, ul. Oszmiañska 23/25.”
Dyrektor  szko³y podziêkowa³a
radnym za przychylnoœæ. Zrezy-
gnowano z obejrzenia przygo-
towanej przez XIII Liceum pre-
zentacji multimedialnej, bo chêæ
tak¹ wyrazi³o na sesji tylko 2
radnych; wczeœniej zapozna³a
siê z ni¹ komisja.

Drug¹ uchwa³ê równie¿ podjê-
to zgodnie. 18 g³osami, przy 1
wstrzymuj¹cym siê, ze sk³adu
komisji oœwiaty, wychowania i kul-
tury odwo³ano Agnieszkê Kacz-
marsk¹, która zrezygnowa³a z
udzia³u w pracach tej komisji.

Z ostatniej chwili: mikropro-
gram rewitalizacji Targówka zna-
laz³ siê w porz¹dku obrad XIX
sesji Rady Targówka 6 lutego.   K.

Rewitalizacja prze³o¿ona
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OG£OSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu kultury w Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy w roku 2008, polegaj¹cych na edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie¿y, popularyzacji muzyki

powa¿nej i sakralnej oraz popularyzacji wiedzy historycznej oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ

publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.

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.).

3. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê na ka¿de
zadanie i podzadanie

4. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych
kosztów zadania

5. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio
z realizacji zadania.

6. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta-
ne na: wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej
kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
koszty utrzymania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ poli-
tyczn¹ i religijn¹.

7. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania,
wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
przeznaczonych na realizacjê zadania organizator konkursu
zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinanso-
wania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie musi byæ zrealizowane 30 grudnia 2008r.
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. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej
realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o dzia-
³alnoœci po¿ytku i o wolontariacie, powinny podaæ w ofer-
cie informacjê na ten temat 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, mo-

g¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Przy wy-
borze podwykonawcy podmioty, które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹

zobowi¹zane stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Podwykonawcami nie mog¹ byæ osoby fizyczne podlegaj¹ce

kierownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak rów-
nie¿ zleceniobiorcy (z wy³¹czeniem przedsiêbiorców) czy

wolontariusze. Podwykonawcy mog¹ realizowaæ jedynie do
30 % ogó³u zadania

2. 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 zada-
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie za-
dania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Kultury dla Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, II p., pok.
nr 203 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2008 roku

do godz. 15.00 (decyduje data na piecz¹tce Wydzia³u Kultu-
ry) lub przesy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy, Wydzia³ Kultury, ul. Kondratowicza 20, 00-983
Warszawa (Oferta, która wp³ynie poczt¹ po ww. terminie, nie
bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹).

PRIORYTET (zgodnie z programem wspó³pracy na rok 2008):

upowszechnienie kultury w Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy w 2008 roku.

I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych,
które Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego

zadania /wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921 rozdzia³
92105/paragraf: 2810, 2820, 2830.

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, oddzielnie na
ka¿de zadanie lub podzadanie, miejscu i czasie okreœlonym w
og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy
i adresu podmiotu oraz nazwy zadania okreœlonego w og³oszeniu
o konkursie. Za³¹czniki do oferty nale¿y do³¹czyæ w osobnej,
zamkniêtej kopercie, niezale¿nie od liczby sk³adanych ofert

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 Urzêdu m.st. Warszawy

dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mo¿e udzielaæ stosow-
nych wyjaœnieñ, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych
(ul. Kondratowicza 20 pok. nr 203, tel.: 022 338-93-14
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 dzia³al-
noœci 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. Spra-
wozdanie 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. Dodatkowo nale¿y do-
³¹czyæ informacjê finansow¹ za rok 2007, sporz¹dzon¹ zgod-
nie ze wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1.

5. Statut organizacji.
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku

wskazania we wniosku partnera (pkt V.1 oferty).
7. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika

do niniejszego og³oszenia o otwartym konkursie ofert.

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 reprezentowa-

nia 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 do-

kumentów), 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 pk. 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 imien-
nymi, ka¿da strona winna byæ podpisana pe³nym imieniem i

nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwier-

dzenia 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, niniejszego og³oszenia nast¹pi w ci¹gu
7 dni po up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co naj-
mniej dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza
dzielnicy Targówek 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 ostat-
niego dnia sk³adania ofert.

- Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st.
Warszawy w drodze zarz¹dzenia.

- Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do
wiadomoœci publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu m.st. Warszawy dla dzielnicy
Targówek, na stronie internetowej:www.targowek.waw.pl.

- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu
dotacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie
Prezydenta jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z
podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.

- Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielne pomiêdzy podmioty
uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione w drodze w/w kon-
kursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty, dofi-
nansowanie 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 Warszawy, w

szczególnoœci Dzielnicy Targówek 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 w latach

W latach 2006 i 2007 w Dzielnicy Targówek nie odbywa³y siê
konkursy ofert na realizacjê zadañ publicznych z zakresu kultury.

Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymienio-
ny w og³oszeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej
m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo oraz
www.targowek.waw.pl.

45 000,00 z³

15 000,00 z³

30 000,00 z³

Zadanie:

1. wspieranie edukacji kulturalnej dzieci
i m³odzie¿y z terenu m.st. Warszawy,

szczególnie Dzielnicy Targówek, poprzez
organizacjê:

1.1. koncertów,

1.2. cyklicznych spotkañ muzycznych

i literackich,

1.3. warsztatów teatralnych

2. koncerty muzyki powa¿nej i sakralnej w

koœcio³ach na terenie dzielnicy Targówek

3. organizacja widowisk i pokazów

historycznych

WOW „Wis³a”
OŒRODEK

NAMYS£OWSKA
Warszawa ul. Namys³owska 8

OFERUJE:

♦Basen!     ♦Si³owniê!     ♦Saunê!

♦Salkê gimnastyczn¹!

(Fitness, Pilates dla Pañ 40-50+!)

UWAGA!

Zapraszamy na lodowisko!

Czynne codziennie w godz. 1000-1400, 1500-2000.

Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

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

Godziny otwarcia: poniedzia³ek – pi¹tek 700- 2000

                                sobota – niedziela – 700 - 1900
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uprzejmie informuje Szanownych Mieszkañców Pragi,

¿e od 2-go stycznia 2008 r. uruchomi³ na parterze siedziby

Urzêdu Skarbowego W-wa Praga przy ul. Jagielloñskiej 15

(wejœcie od ul. Ks. K³opotowskiego) Filiê Banku.

Oferujemy pe³n¹ obs³ugê kasow¹

dla klientów Urzêdu Skarbowego W-wa Praga

Polecamy równie¿ nastêpuj¹ce us³ugi bankowe m.in.:

- prowadzenie rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych

z kart¹ Visa Elektron Business,

- prowadzenie ROR z kart¹ Maestro,

- prowadzenie rachunków internetowych,

- atrakcyjne lokaty na okresy 1, 3, 6, 12, 24 m-ce i d³u¿ej,

- udzielamy kredytów konsumenckich oraz na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

- przyjmujemy op³aty za us³ugi i œwiadczenia za promocyjn¹ prowizjê.”

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹:

www.bsotwock.pl,   e-mail: bank@bsotwock.pl

tel./fax (022) 741-10-45

Bank Spó³dzielczy w Otwocku
rok za³o¿enia 1930

BANK Z POLSKIM KAPITA£EM

ZBADAJ SERCE

UNIKNIESZ ZAWA£U, UDARU MÓZGU, WYLEWU
Zapraszamy na:

KOMPUTEROWE BADANIA SERCA metod¹ SATRO,
z wykorzystaniem najnowszej i jedynej w Polsce
aparatury wykrywaj¹cej zmiany niedokrwienne,

w szczególnoœci chorobê niedokrwienn¹ serca oraz nieme zawa³y,
których czêsto nie wykrywa zwyk³e badanie EKG.

Je¿eli:
*     odczuwasz nietypowe dolegliwoœci w okolicy serca
* ¿yjesz w ci¹g³ym stresie
* odczuwasz drêtwienie koñczyn
* palisz papierosy
* w rodzinie wystêpuj¹ choroby serca
Masz:
* nadciœnienie
* wysoki cholesterol
* nadwagê
* cukrzycê
* chorobê tarczycy
* osiad³y tryb ¿ycia

BADANIE DOROS£YCH, DZIECI I M£ODZIE¯Y
Z NIETYPOWYMI BÓLAMI W KLATCE PIERSIOWEJ

Obejmuje:

Zapisy: tel. 022 811 53 43 w godz. 17:00 - 20:00
Prywatna Praktyka Lekarska ul. Bohaterów 17

Warszawa - Bia³o³êka Dworska

* komputerowe badanie serca SATRO
* EKG
* konsultacjê kardiologiczn¹ dla doros³ych i dzieci

Koszt wizyty + badania wynosi 150 z³

Badanie jest
bezbolesne,

bezinwazyjne
spoczynkowe.

Podczas tego wielkiego wy-
darzenia artystycznego mie-
liœmy przyjemnoœæ ogl¹daæ
profesjonalnie przygotowane
grupy taneczne zarówno te,
które stawiaj¹ pierwsze kroki
na  estradzie jak i tancerzy
bardziej doœwiadczonych z
zespo³u „ENIGMA”. Wszyscy
zachwycili nas swoim kunsz-
tem tanecznym oraz bardzo
dobrze przygotowanym pro-
gramem artystycznym.

Zespó³ „ENIGMA” istnieje
od 2006 r. Od tego czasu bar-
dzo dynamicznie siê rozwija
osi¹gaj¹c adekwatne do po-
ziomu sukcesy na arenie kra-
jowej i miêdzynarodowej.
Tancerze byli wielokrotnie na-
gradzani za takie prezentacje
jak, „Madagaskar” czy „Zbun-
towana klasa” na Wojewódz-
kim Przegl¹dzie Tanecznym.

W tej grupie tañczy siódma
zawodniczka œwiata w hip-
hopie Gabrysia Bajorek. Do
najwiêkszych sukcesów nale-
¿y zaliczyæ Pó³fina³ Mi-
strzostw Œwiata w kategorii –
„Duety” oraz wicemistrzostwo
Polski w hip-hopie i jazzie.
Tancerze tego zespo³u wspa-
niale promuj¹ i  reprezentuj¹
Polskê na Mistrzostwach
Europy i Œwiata.

Podczas prezentacji w Te-
atrze „RAMPA”  m³odzi arty-

Tañcz¹cy z sercem
20 stycznia na deskach Teatru „RAMPA” odby³ siê

II Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Tanecznych Studia
Tañca „GRACE” przy ul. Barkociñskiej 6.

œci zaprezentowali dynamicz-
ne uk³ady hip-hopowe, ro-
mantyczn¹ baletow¹ miniatu-
rê „Amelia” oraz szczególnie
gor¹co oklaskiwane formacje
dzieciêce i m³odzie¿owe w
prezentacjach pt. „Król Lew”,
„Pocahontas” oraz „E.T.”.

Popisy sprawnoœci fizycz-
nej i akrobatyczne ewolucje
tancerzy wywo³ywa³y za-
chwyt widowni, a bogaty  re-
pertuar tego widowiska co
chwila porywa³ zgromadzon¹
publicznoœæ do spontanicz-
nych braw.

Wielkimi brawami nagro-
dzono równie¿ doros³ych re-
prezentantów Studia Tañca
„GRACE”, którzy zaprezento-
wali siê w pokazie tañca to-

warzyskiego oraz w brawuro-
wo wykonanym hip-hopie.

Macarenê na scenie zatañ-
czy³o razem ponad stu m³o-
dych tancerzy oraz ich bliscy
na widowni.

Zrobiono setki zdjêæ. Wy-
stêp by³ wspólnym prze¿y-
ciem ca³ych rodzin, a tak¿e
prowadz¹cych zajêcia in-
struktorów, którzy nie szczê-
dzili wysi³ku i talentu, aby
znakomicie przygotowaæ
swoich podopiecznych do
tego estradowego wystêpu.

Prezentacja osi¹gniêæ ta-
necznych II Przegl¹du Ama-
torskich Zespo³ów Tanecz-
nych Studia Tañca „GRA-
CE”, na d³ugo pozostanie w
pamiêci jako barwne, nieza-
pomniane widowisko zarów-
no dla uczestników i ich ro-
dzin oraz zaproszonych go-
œci, którzy oklaskiwali ten
wspania³y pokaz.

Wicemistrzowie Polski i
Pó³finaliœci Mistrzostw Œwia-
ta zapraszaj¹ na zajêcia ta-
neczne do nowo tworz¹cych
siê grup w Studiu Tañca
„GRACE” na Targówku.

Do grona czynnych fa-
nów tañca mo¿na do³¹-
czyæ, kontaktuj¹c siê ze
Studiem Tañca „GRACE”
przy ul. Barkociñskiej 6, tel/
fax 022 678 93 73, lub
www.studiotanca.pl

Nawet do 16 z³/h!!!

+ prowizja

KONSULTANT TELEFONICZNY

Bez ograniczeñ wiekowych

Tel. 022 511 91 14

www.pcm.pl

emilia.sniegowska@pcm.pl

dokoñczenie ze str. 1

Sukcesy „Muszelki”
zdrowia. Rada Warszawy pod-
jê³a uchwa³ê w tej sprawie. Kon-
kretne rozwi¹zania zmian pod-
sun¹³ dr Czes³aw Soko³owski,
który wspólnie z twórc¹ projek-
tu architektonicznego p³ywalni
Piotrem P³askowickim przyjêli
do realizacji wielofunkcyjne roz-
wi¹zania, umo¿liwiaj¹ce prowa-
dzenie ró¿nego rodzaju zajêæ.

Wprowadzona w ¿ycie koncep-
cja umo¿liwi³a podpisanie  umo-
wy i finansowanie z Narodowego
Funduszu Zdrowia zajêæ rehabili-
tacyjnych dla niepe³nosprawnych.
Obecnie prowadzona jest równie¿
nauka p³ywania dla przedszkola-
ków oraz zajêcia sportowe cz³on-
ków sekcji p³ywackiej Klubu Spor-
towego Niepe³nosprawnych
„Start” Warszawa, a tak¿e unijny
program nauki p³ywania dla 8-lat-
ków. Korzysta z niego tygodnio-
wo oko³o 1000  uczniów z Targów-
ka, Marek i Z¹bek.

Kolejne 1000 dzieci w skali
miesi¹ca korzysta z zajêæ reha-
bilitacyjnych. Po dokonanej
przez lekarza pediatrê diagno-
zie oraz na podstawie wstêp-
nych badañ w Przychodni Re-
habilitacyjnej na ul. Balkonowej
dzieci trafiaj¹ w rêce rehabilitan-
ta, prowadz¹cego zajêcia w sali
rozgrzewkowej i na basenie.

Trzeba równie¿ wspomnieæ o
programie aktywizacji osób nie-
pe³nosprawnych, który w ramach
wspó³pracy SZPZOZ z Wydzia-
³em Sportu Urzêdu Dzielnicy Tar-
gówek, umo¿liwia bezp³atne sko-
rzystanie z p³ywalni przez dwie
godziny dziennie wszystkim nie-
pe³nosprawnym fizycznie miesz-
kañcom Targówka. Po dwóch ty-
godniach od wprowadzenia  pro-
gramu, korzysta³o z niego 15 –
20 osób tygodniowo. Jest du¿e
zapotrzebowanie na podobne
programy dla osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie. Mamy
nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie
uda nam siê przygotowaæ rów-
nie¿ taka ofertê – mówi Marcin
Jakubowski, kierownik p³ywalni.

Na p³ywalni „Muszelka” pad³ ju¿
Rekord Œwiata i 2 Rekordy Europy
w p³ywaniu osób niepe³nospraw-
nych. Ten bilans z pewnoœci¹ siê
powiêkszy, bo w czerwcu odbêdzie
siê tu olimpiada dla osób niepe³no-
sprawnych, we wrzeœniu kolejna
impreza integracyjna, a w paŸdzier-
niku – Puchar Polski w P³ywaniu
Osób Niepe³nosprawnych.

W kwietniu rusza rozbudowa
przychodni rehabilitacyjnej.
Ca³oœæ bêdzie gotowa w 2010
roku – zapowiada  dyrektor SPZ
ZOZ dr Witold Bromboszcz.

W godzinach wczesnoporan-
nych, popo³udniowych, oraz w
weekendy p³ywalnia „Muszelka”
dostêpna jest dla wszystkich, na
zasadach komercyjnych. Poza
p³ywaniem rekreacyjnym, dwie-

ma saunami, przygotowano rów-
nie¿ zajêcia aerobicu w wodzie,
æwiczenia oswajaj¹ce z wod¹ dla
niemowlaków, oraz grupow¹ i in-
dywidualna nauk¹ p³ywania.
Obiekt jest otwarty w dni powsze-
dnie w godz. 7 – 22, w weekendy
od 8 do 22. Zainteresowanie jest
tak du¿e, ¿e klienci proponuj¹, by
korzystanie z basenu przed³u¿yæ
do 23 lub otwieraæ go wczeœniej.
Wszystkich zainteresowanych
szczegó³owymi terminami zajêæ
prosimy o telefon pod numer
022 674 – 10 – 68.                K.

Praski Œlad
W dniu ukazania siê tego numeru

NGP og³oszony zostanie Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „Praski Œlad” im.
W³adys³awa Seby³y. Udzia³ w nim
mog¹ wzi¹æ poeci, którzy nie przekro-
czyli 25. roku ¿ycia. Nale¿y nades³aæ
do trzech wierszy, wczeœniej nie publi-
kowanych ani nagradzanych.

Wiersze nale¿y nadsy³aæ do 1 wrze-
œnia 2008 roku na adres: Dzia³ Edu-
kacji i Promocji Muzeum Niepodleg³o-
œci w Warszawie, al. Solidarnoœci 62,
00-240 Warszawa, z dopiskiem: „Kon-
kurs Poetycki”. Uroczyste podsumowa-
nie konkursu nast¹pi 30 paŸdzierni-
ka br. Laureaci otrzymaj¹ nagrody I,
II i III stopnia oraz wyró¿nienia i dy-
plomy. Specjaln¹ nagrodê jury przy-
zna za utwory, nawi¹zuj¹ce do biogra-
fii i twórczoœci W³adys³awa Seby³y.
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MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Marek Su³ek, ur. w  1963 r., jest ab-
solwentem ASP w Warszawie (wydzia³
malarstwa z aneksem przestrzeni archi-
tektonicznej) oraz Rietveld Academie w
Amsterdamie, gdzie studiowa³ trzy kie-
runki: malarstwo, rzeŸbê oraz warunki
przestrzeni publicznej. Po piêciu latach
spêdzonych w Holandii du¿o podró¿owa³.
Realizowa³ plenerowe projekty w ró¿nych
miastach Europy oraz w Nowym Jorku.
Obecnie mieszka i pracuje na Pradze.

Jego dzia³ania artystyczne uk³adaj¹ siê
w cykle. Pierwszym z nich by³a seria re-
alizacji Techno-eco, czyli techno-ekologicz-
nych, polegaj¹cych na ³¹czeniu elemen-
tów sztucznych , np. plastiku z natur¹. Z
tego nurtu wywodzi siê szereg rzeŸb i re-
alizacji z malowanymi ziemniakami. Nie-
bieskie ziemniaki podwieszone w prze-
strzeni galerii w czasie trwania wystawy
zmienia³y siê, puszcza³y pêdy, ros³y. By³a
to wiêc opowieœæ o ¿yciu, ale te¿ o umie-
raniu, gdy¿ niektóre ziemniaki gni³y.

Skrzynie z ziemniakami Marek Su³ek
pokaza³ na dyplomie w warszawskiej ASP,
w Antwerpii natomiast rozsypa³ niebieskie
ziemniaki na ulicach starego miasta.

Artyœci z prawego brzegu

Nigdy Niekoñcz¹ca siê Opowieœæ
Kiedy ktoœ pyta Marka Su³ka, czy jest malarzem, czy rzeŸbiarzem

czy fotografikiem - odpowiada, ¿e robi wszystko na raz, a dodatkowo
jeszcze - instalacje w przestrzeni publicznej.

Podobny efekt odrealnienia elemen-
tów natury artysta osi¹gn¹³ realizuj¹c se-
riê b³êkitnych i ró¿owych drzew. Uschniê-
te drzewa po pomalowaniu dosta³y jakby
nowe ¿ycie. W 1993 r. przy Zamku Ujaz-
dowskim Marek Su³ek pomalowa³ te¿
¿ywe drzewo. U¿y³ do tego specjalnej far-
by, mieszaniny pigmentu z budyniem ja-
dalnym. Farba ta nie szkodzi³a drzewu, a
w miarê up³ywu czasu, sama schodzi³a.

Zupe³nie innego wymiaru nabieraj¹ po-
dobne realizacje z serii odrealnionej rze-
czywistoœci w sytuacji zagro¿enia, tam,
gdzie wydarzy³a siê jakaœ tragedia. Marek
Su³ek realizowa³ swoje projekty w zniszczo-
nym wojn¹ Sarajewie, tu¿ po wycofaniu siê
Serbów i wkroczeniu do miasta wojsk ame-
rykañskich. Kolorowe drzewo na tle ruin
nabiera³o symbolicznego znaczenia.

Biologiczne realizacje odrealnionej rze-
czywistoœci naturalnie ewaluowa³y i powsta³
cykl RzeŸb Jednorazowego U¿ytku. Malo-
wane drzewa, ziemniaki pokryte gipsem
czy akrylem to naturalna materia po³¹czo-
na z elementem sztucznym. Podobnie jest
z cz³owiekiem. Poprzez pomalowanie czy
pokrycie gipsem nastêpuje odrealnienie
cia³a. Powstaje rzeŸba jednorazowego
u¿ytku, która istnieje przez krótki czas, np.
godzinê. Nie zwracamy wtedy ju¿ uwagi
na cielesnoœæ, tylko na formê.

RzeŸby Jednorazowego U¿ytku prze-
rodzi³y siê w rodzaj performance’u, któ-
rego sprawcz¹ si³¹ by³ dotyk. Na oczach

widzów trzy „rzeŸby” dotyka³y siê, przez
co zmienia³y siê ich kolory, np. z b³êkitu
i czerwieni robi³ siê fiolet. W ten sposób
powsta³a realizacja zatytu³owana „Ma-
szyna do mieszania kolorów”: dwie oso-
by, pomalowane ró¿nymi kolorami, w
zamkniêtej przestrzeni przekrêca³y siê i
mo¿na je by³o ogl¹daæ przez wizjerki.

Marek Su³ek dzia³a te¿ w przestrzeni
naturalnej. Bardzo ciekaw¹ realizacjê
przeprowadzi³ w górach Masywu Central-
nego we Francji. W lesie na drzewach
umieœci³ kolorowe kule, które wydawa³y
siê doœæ naturalne, ale zbyt kolorowe.
Wywo³ywa³y wiêc niepewnoœæ. Las stawa³
siê dziwny, ca³a przestrzeñ siê zmienia-
³a, a cz³owiek czu³ siê niepewnie w tej
nowej przestrzeni.  Artystê interesowa³a
w³aœnie ta reakcja przechodz¹cych ludzi.

W 2002 r. Marek Su³ek zrealizowa³
w Nowym Jorku projekt „Skrawek nie-
ba znad Manhattanu”. W tym celu skon-
struowa³ ze styropianu budowlê, do któ-
rej mo¿na by³o wejœæ, usi¹œæ sobie i przez
kwadratowy otwór ogl¹daæ czyste nie-
bo. Interesuj¹cy by³ równie¿ projekt,
przygotowany na Expo 2000 w Hano-

werze. By³ to fotograficz-
ny portret Polaków. Przez
dwa tygodnie artysta robi³
zdjêcia przechodniom w
centrum Warszawy. Uda³o
siê zebraæ prawie 4 tysi¹-
ce fotek, które nastêpnie
naklejone zosta³y na pla-
stikowe klocki, zespolone
ze sob¹ ruchomymi ³¹czni-
kami, tak, ¿e mo¿na je
by³o dowolnie przekrêcaæ
dooko³a, otrzymuj¹c ró¿-
ne kompozycje.

Kolejny cykl realizacji
Marka Su³ka nosi tytu³
NES - Never Ending Story
(Nigdy Niekoñcz¹ca siê
Opowieœæ). To rodzaj ewo-
luuj¹cej wystawy, z³o¿onej
z szeregu odrêbnych, od-
dzielonych czasowo wyda-
rzeñ. Zazwyczaj wystawa
artystyczna jest wydarze-

niem skoñczonym, przygotowane wcze-
œniej prace, pokazane s¹ w sztywnym,
ustalonym uk³adzie.

- Postanowi³em - mówi artysta - poka-
zaæ sam proces twórczy, to, co dzieje siê
we mnie na bie¿¹co. Mam przestrzeñ, czy-
li pracowniê, termin mnie nie ogranicza.

Powstaj¹ce realizacje uk³ada³y siê w
pewien ci¹g, jak w pisanej powieœci. Ka¿-
da kolejna wynika³a z poprzedniej.

Tak by³o z „Trans-formacj¹ 2006”, pod-
czas której zaprezentowana zosta³a tech-
no-biologiczna rzeŸba, z³o¿ona ze szkla-
nego pojemnika oraz kilkudziesiêciu tysiê-
cy ¿ywych robaków. W kolejnym etapie tej
akcji robaki zosta³y umieszczone w specjal-
nym inkubatorze-gipsowej kuli z systemem
wentylacyjnym i ogrzewaj¹cym. Tu¿ przed
wernisa¿em z inkubatora wyklu³o siê ty-
si¹ce much. Obok tego wydarzenia, w
g³ównej przestrzeni galerii odby³ siê per-
formance z RzeŸb¹ Jednorazowego U¿yt-
ku. Ubrany w bia³y kombinezon model
zosta³ pokryty warstw¹ pianki PCV. W ci¹-
gu trwania wystawy pianka puch³a i tward-
nia³a. Akcja zakoñczy³a siê wydobyciem z
zastyg³ej formy uwiêzionego w niej cz³o-
wieka. W trzecim etapie NES Marek Su³ek
zaprezentowa³ szklany pojemnik z mar-
twymi ju¿ muchami, oraz gipsowy inkuba-
tor, w którym zachowa³y siê tysi¹ce wysu-
szonych odw³oków larw.

- U¿ywam materia³u biologicznego-
mówi Marek Su³ek - aby w trakcie na-
stêpuj¹cych po sobie etapów zaobserwo-
waæ pe³n¹ transformacjê biologiczn¹.
Interesuje mnie powstawanie ¿ycia i re-
akcja ludzi uczestnicz¹cych w realizacji.

Ostatnie instalacje i dzie³a artysty te¿
s¹ inspirowane powstaniem ¿ycia. S¹ to ju¿
bardziej klasyczne rzeŸby, takie jak Jacek
i Agatka czy Anio³ek z masy ceramicznej.
Nawi¹zuj¹ one do narodzin synka artysty.
W swoich instalacjach Marek Su³ek umiesz-
cza teraz postacie dziecka, pierwsze za-
bawki, ubranka. Rozpocz¹³ siê kolejny etap
NES- Nigdy Niekoñcz¹cej siê Opowieœci.

- Zwykle robi¹c now¹ wystawê wy-
korzystujê poprzedni¹. Jest coœ z daw-
nych prac i coœ nowego. Nawet nie wiem,
do czego to prowadzi, i to jest dla mnie
najciekawsze – mówi artysta.

9 lutego, w galerii Stowarzyszenia Ar-
tystów fabs, przy ul. Brzeskiej 7, o godz.
18 odbêdzie siê nowa wystawa Marka
Su³ka pt. „Art. Maker”. Mo¿e zobaczy-
my coœ z poprzednich akcji. Na pewno
artysta zaprezentuje nowe, zaskakuj¹-
ce pomys³y.             Joanna Kiwilszo

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe

- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919

www.meblekuchenne-emilka.pl
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• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki

• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki

• kredyt konsolidacyjny

   na sp³atê Twoich zobowi¹zañ

• karta kredytowa na codzienne wydatki

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku

dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:

• ubezpieczenia

• punkt kasowy

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Dobra Oferta

Wiêcej

o Dobrej Ofercie

dowiesz siê u agenta

Szanowni Pañstwo,
zgodnie z organizacj¹ roku szkolnego 2007/2008 – 8 lutego koñczy siê pierwszy semestr

nauki w szko³ach podstawowych i nadchodzi czas zas³u¿onego wypoczynku, który wi¹¿e
siê z zawieszeniem zajêæ szkolnych od 11 do 23 lutego 2008 r. Zdajemy sobie sprawê, ¿e
nie wszyscy bêd¹ mogli wyjechaæ poza Warszawê. Zale¿y nam na tym by dzieci, które
zostan¹ w Warszawie, czas ferii zimowych spêdzi³y bezpiecznie i po¿ytecznie.

Dla dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych Dzielnica Bia³o³êka w ramach akcji „Zima
w Mieœcie” pragnie zorganizowaæ punkty dziennego pobytu (pó³kolonie). W ramach punktu dzien-
nego pobytu zapewniamy opiekê wychowawców od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00
do 17.00, dwa posi³ki, bogaty program zajêæ sportowych, artystycznych oraz wycieczki.

Dla dzieci które ukoñczy³y ju¿ szko³ê podstawow¹ Dzielnica Bia³o³êka w ramach akcji „Zima w Mieœcie”
pragnie zorganizowaæ zajêcia specjalistyczne prowadzone przez wykwalifikowana kadrê wychowawców.

Akcja prowadzone bêdzie te¿ przez Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
oraz Bia³o³êckie Biblioteki. Poni¿ej przedstawiamy program akcji na terenie Dzielnicy Bia³o³êka.

Koszty organizacji akcji „Zima w Mieœcie” w ca³oœci finansowane s¹ z bud¿etu m.st. Warszawy
i w zwi¹zku z tym s¹ bezp³atne dla uczestników.

I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Kolejno podajemy nazwê i adres jednostki, nr tel. do placówki, rodzaj proponowanych
zajêæ, dni i godziny prowadzonych zajêæ, grupy wiekowe uczestników, przewidywana liczba
uczestników dziennie.

1.) Szko³a Podstawowa nr 31, ul. Kobia³ka 49, tel. (022) 793 32 43, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 60 osób.

2.) Szko³a Podstawowa nr 112, ul. Berensona 31, tel. (022) 675 37 99, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 80 osób.

3.) Szko³a Podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5, tel. (022) 811 15 34, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 80 osób.

4.) Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, tel. (022) 811 07 48, pó³kolonie + wycieczki

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 60 osób.

5.) Szko³a Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3, tel. (022) 811 40 07, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 100 osób.

6.) Szko³a Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A, tel. (022) 676 53 80, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 140 osób.

7.) Szko³a Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, tel (022) 614 90 30, pó³kolonie + wycieczki,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, wiek 7 – 13 lat, 140 osób.

II. ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE
Kolejno podajemy nazwê i adres jednostki, nr tel. do placówki, rodzaj proponowanych
zajêæ, dni i godziny prowadzonych zajêæ, grupy wiekowe uczestników, przewidywana liczba
uczestników dziennie.

1.) Zespó³ Szkó³ Nr 43, ul. Kobia³ka 49, tel. (022) 793 32 43, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 7 – 13 i 13 – 18 lat, 30 osób.

2.) Zespó³ Szkó³ Nr 106, ul. Van Gogha 1, tel. (022) 884 43 80, zajêcia sportowe i plastyczne,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 13 – 18 lat, 30 osób.

3.) Szko³a Podstawowa nr 112, ul. Berensona 31, tel. (022) 675 37 99, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 7 – 13 lat, 30 osób.

4.) Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, tel. (022) 811 07 48, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 7 – 13 lat, 30 osób.

5.) Szko³a Podstawowa nr 257, ul. Podró¿nicza 11, tel. (022) 811 24 40, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 7 – 13 lat, 30 osób.

6.) Szko³a Podstawowa nr 314, ull. Porajów 3, tel. (022) 811 40 07, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 9.00 – 16.00, wiek 7 – 13 i 13 – 18 lat, 80 osób.

Program akcji „Zima w Mieœcie 2008” w Bia³o³êce
7.) Szko³a Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A, tel. (022) 676 53 80, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, 7 – 13 lat, 30 osób.

8.) Szko³a Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, tel. (022) 614 90 30, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, wiek 7–13 lat, 30 osób.

9.) Gimnazjum Nr 121, ul. P³u¿nicka 4, tel. (022) 811 26 08, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, 13 – 18 lat, 40 osób.

10.) Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, tel. (022) 811 06 84, zajêcia sportowe,

11.02 – 22.02.2008, poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00 – 14.00, 13 – 18 lat, 30 osób.

III. BIA£O£ÊCKI OŒRODEK SPORTU (www.bos.org.pl)
Propozycja Oœrodka obejmuje mo¿liwoœæ bezp³atnego uczestniczenia w zajêciach na zasa-

dzie zapisów indywidualnych zgodnie z Regulaminem Akcji. Przewidujemy równie¿ bezp³atne
miejsce w akcji dla grup zorganizowanych z w³asnym opiekunem (pó³kolonii, stowarzyszeñ kul-
tury fizycznej, klubów sportowych, domów dziecka, ognisk Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, œwie-
tlic socjoterapeutycznych itp.) Termin realizacji 11-15 i 18-22 lutego.

Koordynator Akcji: mgr Krzysztof Przygoda – kierownik sportu.

Obiekt ŒWIATOWIDA, ul. Œwiatowida 56, tel. (022) 676-50-72, 676-53-78,
osoba dpowiedzialna: mgr wf Grzegorz Kircun - trener.

1.) P£YWALNIA - p³ywalnie rekreacyjne, gry i zabawy w wodzie, doskonalenie p³ywania - nadzór
2-3 ratowników WOPR z Oœrodka oraz opiekunowie instruktor sportu dzielnicy dla pó³kolonii.

Grupa wiekowa 7-18 lat (szko³a podstawowa, gimnazja, licea), w godz. 9.00 – 16.00.

2.) HALA SPORTOWA - zespo³owe gry sportowe, gry i zabawy, æwiczenia z mocowaniem -
opieka do 2 instruktorów Oœrodka oraz instruktor sportu dzielnicy dla pó³kolonii.

Grupa wiekowa 7-12 lat (szko³a podstawowa), w godz. 10.00 – 15.00. *

3.) SI£OWNIA - æwiczenia si³owe i wytrzyma³oœciowe - opieka instruktora sportu.

Grupa wiekowa 13-18 lat (gimnazujm i liceum), w godz. 9.00 – 15.00.

Obiekt STRUMYKOWA, ul. Strumykowa 21, tel. (022) 676-67-49,
osoba dpowiedzialna: mgr wf Krzysztof Przygoda.

4.) HALA SPORTOWA - zespo³owe gry sportowe, tenis, tenis sto³owy - opieka do 2 instruktorów
Oœrodka (w zale¿noœci od liczby chêtnych) oraz instruktor sportu dzielnicy dla pó³kolonii.

Grupa wiekowa 13-18 lat (gimnazja, licea), w godz. 10.00 – 15.00. *

5.) ŒCIANA – wspinaczka ska³kowa - opieka 1 instruktora oœrodka + opiekunowie (1-2) w³aœci-
wie przy grupach zorganizowanych.

Grupa wiekowa 7-18 lat (szko³a podstawowa, gimnazja, licea), w godz. 10.00 – 15.00.

6.) LODOWISKO - Jazda rekreacyjna na ³y¿wach - Instruktor sportu z Dzielnicy.

Grupa wiekowa 6-19 lat (szko³a podstawowa, gimnazja, licea), w godz. 10.00 – 15.00.

* Za zgod¹ Dyrektora Oœrodka zajêcia dla grup zorganizowanych z w³asnym opiekunem mog¹ byæ
wyd³u¿one pod warunkiem zapewnienia przez organizatora grupy opieki medycznej we w³asnym zakresie.

IV. BIA£O£ÊCKI OŒRODEK KULTURY
ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa, tel. 022 88 44 625, www.bok.waw.pl

W ramach akcji Zima w Mieœcie Bia³o³êcki Oœrodek Kultury planuje bezp³atne pokazy filmów
oraz spektakli teatralnych dla dzieci. Zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu ferii bêdzie
mo¿liwoœæ bezp³atnego uczestnictwa w pokazach, które odbywaæ siê bêd¹ codziennie w dni
robocze (z wyj¹tkiem dn. 14.02.2008) o godz. 10.00 w sali widowiskowej BOK.

V. BIBLIOTEKI W DZIELNICY BIA£O£ÊKA M.ST. WARSZAWY
(informacje pod nr tel. 022 814 50 40, www.bialoleka.e-bp.pl)

Jednoczeœnie informujemy, i¿ dzieci mog¹ uczestniczyæ w akcjach „Zima w Mieœcie”
na terenie ca³ego m.st. Warszawy, niezale¿nie od Dzielnicy zamieszkania. Szczegó³owe
informacjê na temat akcji prowadzonej przez m.st. Warszawa mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej: http://um.warszawa.pl/zima2008.

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Œwiêto naszej dzielnicy
przeobrazi siê w tym roku w
œwiêto nauki, sztuki i sportu,
pod has³em twórczego wspó-
³zawodnictwa. Na drugie ob-
chody Dni Bia³o³êki bowiem,
Rada Programowa BOK,  pod
przewodnictwem p. Barbary
Nykowskiej i przy udziale za-
przyjaŸnionych bia³o³êckich
instytucji i stowarzyszeñ (Pa-
rafialny Klub Sportowy
AGAPE, Zespó³ Szkó³ Nr
106, Biblioteki Dzielnicy
Bia³o³êka, Fundacja Ave,
Stowarzyszenie M³odzie¿y
Mundo Corde), przygotowa-
³a szereg konkursów w zakre-
sie dziedzin artystycznych,
sportowych i umys³owych,
adresowanych do uczniów
bia³o³êckich szkó³. Spragnie-
ni konstruktywnej rywalizacji

Dzielnicowy festiwal konkursów
i dobrej zabawy mog¹ wybie-
raæ a¿ w szeœciu kategoriach:
1. Turniej tenisa sto³owego
organizator – Jaros³aw Filipo-
wicz (PKS AGAPE); miejsce –
SP nr 314, ul. Porajów 3; ter-
min zg³oszeñ – przyjmowane
s¹ na pó³ godziny przed rozpo-
czêciem rozgrywek w ka¿dej z
kategorii (12:30 dla dzieci i m³o-
dzie¿y; 14:00 kategoria OPEN)

2. Turniej szachowy
organizatorzy – Maciej Bru-
dziñski (PKS AGAPE), Ze-
spó³ Szkó³ Nr 106; miejsce
– Zespó³ Szkó³ Nr 106 ul.
van Gogha 1 (foyer); termin
zg³oszeñ – 06.03.2008

3. Multimedialny konkurs
szachowy

organizatorzy – Maciej Bru-
dziñski (PKS AGAPE) , Bi-

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

022 618-88-84
www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

blioteki Dzielnicy Bia³o³êka;
miejsce – „Nautilus” Multi-
medialna Biblioteka dla
Dzieci i M³odzie¿y nr 56, ul.
Pancera 18, Czytelnia Na-
ukowa nr 20, ul van Gogha
1, Wypo¿yczalnia dla Doro-
s³ych i M³odzie¿y Nr 42, ul.
Antalla 5
termin zg³oszeñ – 06.03.2008

4. Konkurs muzyczny

i poetycki

organizatorzy – Fundacja
AVE i Jerzy Sznajder; miej-
sce – sala widowiskowa BOK;

termin zg³oszeñ – 02.03.2008

5. Konkurs fotograficzny

„Bia³o³êka dziœ”

organizator – Stowarzysze-
nie M³odzie¿y Mundo Corde;

termin zg³oszeñ – 29.02.2008

Nagrodzone prace bêd¹

opublikowane w witrynach
www.mundocorde.pl i
www.bok.waw.pl

6. Konkurs historyczno-
krajoznawczy

organizator – Krzysztof Madej

miejsce – BOK; termin zg³o-
szeñ – 02.03.2008

We wszystkich konkursach
obowi¹zuj¹ dwie kategorie:
szko³y podstawowe i ponad-
podstawowe. Regulaminy
wszystkich konkursów do-
stêpne s¹ na stronie BOK.
Warto pochwaliæ siê swoj¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami,
gdy¿ na zwyciêzców czekaj¹
atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Czekamy na zg³oszenia
indywidualne.

Do zobaczenia na fina³ach

8 marca 2008.
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ZIMA W MIEŒCIE 2008 oferta zajêæ dla m³odzie¿y
I TYDZIEÑ FERII 11-15 lutego

Zajêcia plastyczne godz. 16-18 - prowadzi: Bogus³awa O³owska.
Kurs tañca towarzyskiego godz. 17-18.15, prowadzi: Robert Kulesza.

II TYDZIEÑ FERII 18-22 lutego
Feryjna Szkó³ka Szlachetnej Samoobrony godz. 16-18, prowadzi:
sensei Andrzej Nowaczuk III dan.
Studio akwareli godz. 16.15-18 prowadzi: Ewa Ledziñska.

W godzinach popo³udniowych zapraszamy m³odzie¿ gimnazjaln¹ i licealn¹.

ZIMA W MIEŒCIE 2008 zajêcia dla dzieci ze szkó³ podstawowych
I TYDZIEÑ – „W œwiecie dzieciêcej fantazji” godz. 10.00-15.00
Poniedzia³ek 11 lutego - zajêcia teatralne, tkactwo, malarstwo akwarelowe
i pastelowe, szachy, ping-pong, robótki rêczne, zabawa z tektur¹ i brystolem.
Wtorek 12 lutego - art. Kuchnia, ga³ganki, szachy, ping-pong, zajêcia pla-
styczne, robótki rêczne, wycinanki ornamentowe, kukie³ki, zajêcia teatralne.
Œroda 13 lutego - WYCIECZKA godz. 9.30-17: £ucznica - warsztaty ceramiki,
ognisko. Zabieramy ze sob¹ kie³baski i bu³eczki. Pozosta³e dzieci zapraszamy
na zajêcia do DK „Zacisze” godz. 10-15: szachy, ping-pong, gry i zabawy.
Czwartek 14 lutego - malowanie na szkle, zajêcia teatralne, tkactwo,
robótki rêczne, ga³ganki, gry i zabawy, ping-pong, szachy.
Pi¹tek 15 lutego - WYCIECZKA godz. 9.30-17: Park Kultury w Powsinie -
krêgle oraz Muzeum Opowiadaczy w Konstancinie-Jeziornej. Nale¿y zabraæ
kapcie na zmianê. Pozosta³e dzieci zapraszamy na zajêcia do DK „Zacisze”
godz. 10-15: szachy, ping-pong, robótki rêczne, zajêcia plastyczne.

II TYDZIEÑ - „Kraina kwitn¹cej wiœni” godz. 10-15
Poniedzia³ek 19 lutego - sztuki walki, teatr cieni, kaligrafia i tworzenie
masek, szachy, Art. Kuchnia, robótki rêczne, ga³ganki, zajêcia plastyczne, tkac-
two, gry i zabawy.
Wtorek 20 lutego - czerpanie papieru, warsztaty grafiki komputerowej
po³¹czone z malarstwem, sztuki walki, kaligrafia i tworzenie masek, witra¿,
teatr cieni, szachy, robótki rêczne, ga³ganki, gry i zabawy.
Œroda 21 lutego - WYCIECZKA godz. 9.30-17: Szko³a Jazdy Konnej PATATAJ
w Kaniach – zwiedzanie stadniny, dosiadanie koni, ognisko. Zabieramy ze
sob¹ kie³baski i bu³eczki. Pozosta³e dzieci zapraszamy na zajêcia do DK „Za-
cisze” godz. 10-15: teatr cieni, gry i zabawy, sztuki walki, szachy, zajêcia
plastyczne, robótki rêczne.
Czwartek 22 lutego - sztuki walki, teatr cieni, kaligrafia i tworzenie
masek, tkactwo, robótki rêczne, ga³ganki, warsztaty grafiki komputerowej
po³¹czone z malarstwem, zajêcia plastyczne.
Pi¹tek 23 lutego - kaligrafia i tworzenie masek, sztuki walki, teatr cieni
szachy, robótki rêczne, zajêcia plastyczne, gry i zabawy.
Na zakoñczenie Zimy w Mieœcie 2008 godz. 15 PREZENTACJA: po-
kaz wschodnich sztuk walki z udzia³em zaproszonego goœcia, pokaz
teatralny, prezentacja masek oraz wystawa prac plastycznych uczest-
ników Zimy 2008. Sala teatralna Domu Kultury „Zacisze”.
Ka¿dy zimowy dzieñ  kosztuje 2 z³. Istnieje mo¿liwoœæ zakupienia
tygodniowego karnetu za 10 z³, który obejmuje tydzieñ + wycieczkê.
Nie prowadzimy zapisów telefonicznych. Przyjmujemy jedynie
osobiste zapisy w sekretariacie DK „Zacisze”. Na zajêcia w godz.
10-15 zapraszamy dzieci w wieku szko³y podstawowej.
Mo¿liwoœæ zakupienia obiadów – karnet tygodniowy w cenie 25 z³.
Dzieci wyje¿d¿aj¹ce na wycieczkê i p³ac¹ce za obiad, otrzymaj¹ prowiant.
Nie zabraniamy dzieciom samodzielnego wychodzenia do domu.
W Domu Kultury obowi¹zuje zmiana obuwia.

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego to prawo miejscowe,
okreœlaj¹ce co na konkretnej dzia³ce
mo¿na zbudowaæ, a czego nie wolno.
Wydaje siê wiêc oczywiste, ¿e to powin-
no interesowaæ i interesuje niemal¿e ka¿-
dego mieszkañca i ka¿dy podmiot praw-
ny (gospodarczy) z danego terenu, a
w³adze które projekty tych planów przy-
gotowuj¹ i je uchwalaj¹ s¹ zaintereso-
wane, ¿eby projekty tych planów przed-
stawiaæ mieszkañcom i przyjmowaæ uwa-
gi i propozycje do tych projektów przed
ich uchwaleniem. Bo po ich uchwaleniu
jest to prawo miejscowe, które jak ka¿-
de prawo nale¿y przestrzegaæ.

Niestety z winy obu stron rzeczywi-
stoœæ w trakcie opracowywania projek-
tów planów miejscowych i procedowania
nad ich uchwaleniem jest inna. Urzêdy
koncentruj¹ siê nad tym, ¿eby formal-
nie by³o wszystko w porz¹dku, a oby-
watele przewa¿nie nie wiedz¹, ¿e trwa
taka procedura lub w czasie tej proce-

dury siê nie interesuj¹, co zostanie
uchwalone. Gdy potem zamierzaj¹ coœ
budowaæ, to maj¹ pretensje do w³adzy,
dlaczego w tym miejscu tego nie wolno
lub dlaczego wolno.

Wystarczy wspomnieæ opisany w po-
przednim numerze Nowej Gazety Pra-
skiej przyk³ad z Bia³o³êki gdzie to ,,Na
terenach miêdzy ul. Modliñsk¹ a ul. Le-
œnej Polanki (…) firma BARC zaplano-
wa³a zbudowaæ (…) dziewiêcio-,osiem-
nastopiêtrowe, a (…) nawet ponad trzy-
dziestopiêtrowe budynki. Pozwala mu na
to wadliwy Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego z 2002 r., któ-
ry nie wspomina o ograniczeniach mak-
symalnej wysokoœci budynków, mówi
tylko ogólnikowo o ,,zharmonizowaniu’’
zabudowy z otoczeniem (...) osiedla Win-
nica, którego budynki maj¹ najwy¿ej
trzy i pó³ piêtra.

Aby taki stan rzeczy zmieniæ, Komi-
sja Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Œro-
dowiska Rady Dzielnicy Targówek 16

Plany miejscowe

Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy zaprasza mieszkañców Pragi -
obecnych i by³ych - do udzia³u w konkursie fotograficznym. Jeœli rozpoznajesz
osobê lub sytuacjê ze zdjêcia, skontaktuj siê z nami. Na autorów najpe³niejszych
przekazów historycznych czekaj¹ atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe oraz 2 wejœciówki
na premierê Teatru „Rampa” - „Jak staæ siê ¿ydowsk¹ matk¹…”

Adres do kontaktu: Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji, ul.
Targowa 45, 03-728 Warszawa, tel. 022 741-31-97, 0695 645 501.

Konkurs historyczny

Proszê Szanownych Pañstwa. Wszy-
scy prze¿ywamy dramat uszkodzone-
go  s³u¿bowego laptopa w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci. Ponoæ bardzo brutal-
nie potraktowanego. Ze szczególnym
okrucieñstwem. Osobiœcie korzystam z
komputera na co dzieñ i mam œwiado-
moœæ, ¿e twardy dysk bardzo ³atwo siê
wymienia. Zamiast rozt³ukiwaæ sprzêt i
czyniæ szkody, wystarczy wymieniæ
„twardziela” za kilka stówek i po stre-
sie. Chyba lepiej dzia³aæ wg zasady naj-
pierw pomyœl potem zrób?

Domniemywam, ¿e  urzêdnik mini-
sterstwa uczyni³ wysoce emocjonalny
gest stukniêcia w laptopa g³ow¹ na wieœæ
o przegranych przez PIS wyborach. Jest
to, moim zdaniem, jedyna okolicznoœæ
³agodz¹ca, ale te¿ i nadzieja na popra-
wê stanu umys³u.

Wróæmy do naszych choróbek. Dziœ
kilka s³ów o odzwierzêcej Eboli. W po-
wiêkszeniu mikroskopu elektronowego
filowirus Ebola podobny jest do nitki z
pêtelk¹. Na pierwszy rzut oka wygl¹da
ca³kiem sympatycznie, ale zaraz potem
kojarzy siê z wygl¹dem kobry, szykuj¹-
cej siê do ataku. Taka w³aœnie jest jego
si³a. Cechuje siê wybitnie wysok¹ œmier-
telnoœci¹. Domem rodzinnym wirusa jest
Zair, a dok³adnie okolice rzeki Ebola. O
roznoszenie choroby podejrzewa siê

Ebola
koczkodany. W Zairze na koczkodana
mo¿na zwaliæ wszystko, tak jak u nas
na po³o¿enie geopolityczne. Dzia³anie
wirusów na komórki i tkanki jest proste
i bezwzglêdne - te ma³e stworki, dyspo-
nuj¹c zaledwie siedmioma rodzajami bia-
³ka rozp³ynniaj¹ kolagen, czyli spoiwo,
dziêki któremu niektórzy z nas maj¹ ca-
³kiem apetyczne kszta³ty. Do zara¿enia
dochodzi przez kontakt z nosicielami,
chorymi, poprzez  wspó³¿ycie seksual-
ne, u¿ywanie nieodka¿onych igie³, strzy-
kawek, co w biednej Afryce zdarza siê
relatywnie czêsto. Wirus nie przenosi siê
drog¹ kropelkow¹, ale jest obecny w
ka¿dej wydzielinie i p³ynie ustrojowym.
Jest wysoce zakaŸny, choroba ma krót-
ki przebieg i wysok¹ œmiertelnoœæ. Kto
prze¿yje, mo¿e jeszcze przez siedem
tygodni pozostawaæ nosicielem. Ju¿ po
dwóch dniach mog¹ rozpocz¹æ siê bóle
g³owy, miêœni, dreszcze - zupe³nie jak
przy grypce. Z czasem do³¹czaj¹ siê wy-
mioty, biegunka, zaburzenia funkcji ne-
rek, w¹troby, drgawki, wysypka skórna,
zaburzenia oddychania i utrata krzepli-
woœci krwi. Wystêpuj¹ zewnêtrzne i we-
wnêtrzne krwotoki. Chory dos³ownie
ocieka krwi¹  Œmieræ mo¿e zbieraæ ¿niwo
ju¿ po tygodniu od zachorowania. Szcze-
pionki do tej pory nie opracowano. Le-
czenie jedynie objawowe. Œmiertelnoœæ
90%. Dalej bez komentarza...

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

stycznia br. zorganizowa³a posiedzenie
nt. ,,Informacja o projektach miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego obszarów Bródna oraz Tar-
gówka Mieszkaniowego’’. Uczestniczyli
w nim zaproszeni przedstawiciele spó-
³dzielni mieszkaniowych SM ,,Bródno’’ i
RSM ,,Praga’’ oraz wspólnot mieszkanio-
wych. Po tym posiedzeniu z przekona-
niem mo¿na powiedzieæ, ¿e zaanga¿o-
wanie organów wymienionych spó³dziel-
ni oraz wspólnot mieszkaniowych w za-
poznanie siê z projektami planów oraz
zg³oszenie do nich uwag w znacznym
stopniu przyczyni³o siê do faktycznego
konsultowania tych projektów i uchwa-
lenia lepszych planów miejscowych.

Procedura uchwalania miejscowych pla-
nów sk³ada siê z kilku etapów, z których
dla mieszkañców najwa¿niejszym jest
okres tzw. wy³o¿enia planu i termin sk³a-
dania uwag i wniosków do projektu planu.

Projekt  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Bródna by³ wy-
³o¿ony od 14.12. 2007 do 16.01. 2008, a
czas zg³aszania uwag i wniosków do tego
projektu to okres 6 tygodni od 14.12. 2007
do 04.02. 2008. Z projektem planu mo¿-

na siê by³o zapoznaæ w Biurze Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego Urzêdu
m.st. Warszawy, pl.Defilad 1, piêtro XVII
lub w Delegaturze tego biura dla Dzielni-
cy Targówek w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20.

W trakcie wy³o¿enia planu, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, 11 stycznia
br. odby³a siê dyskusja publiczna nad roz-
wi¹zaniami przyjêtymi w projekcie pla-
nu miejscowego obszaru Bródno.

Analogicznie jak dla Bródna, projekt
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Targówka Mieszkanio-
wego bêdzie wy³o¿ony prawdopodobnie
w marcu lub kwietniu br.

Oczywiœcie, w trakcie opracowywania
planów, a nastêpnie w czasie ich wy³o¿e-
nia odpowiednie wydzia³y urzêdu dzielni-
cy i organy samorz¹dowe zg³aszaj¹ uwagi
i wnioski do tych planów. Konkretnie do
ka¿dego z ww. projektów zg³oszono po
kilkadziesi¹t uwag i wniosków. Bior¹c jed-
nak  pod uwagê rozmiary obszarów, któ-
rych te plany dotycz¹, ró¿norodnoœæ lokal-
nych potrzeb i zamierzeñ trzeba wyra¿-
nie powiedzieæ, ¿e bez odpowiedniego za-
interesowania i z³o¿enia uwag i wniosków
przez lokalne spo³ecznoœci oraz osoby fi-
zyczne nie uda siê dla tych obszarów
uchwaliæ dobrych miejscowych planów.

Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e do planu
obszaru ,,Bródno’’ zg³oszono do 4 lute-
go br. wiele uwag i wniosków.

Dlatego te¿ proszê Pañstwa o zainte-
resowanie siê projektem planu obszaru
,,Targówka Mieszkaniowego’’ zw³aszcza w
trakcie jego wy³o¿enia oraz zg³oszenie
uwag i wniosków. Jeœli to bêdzie mo¿li-
we, to zarówno wy³o¿enie tego planu, jak
i dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami
przyjêtymi w projekcie planu miejscowe-
go obszaru ,,Targówka Mieszkaniowego’’
odbêdzie siê w urzêdzie dzielnicy. Bêdzie-
my siê o to staraæ, bo zarówno zapozna-
wanie siê z projektem planu, jak i dysku-
sja publiczna w siedzibie Biura Architek-
tury i Planowania Przestrzennego w Pa-
³acu Kultury i Nauki to znaczne utrudnie-
nie dla mieszkañców Targówka.

Wiem, jak wiele problemów maj¹ spó-
³dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
mieszkaniowe, a rozwi¹zanie znacznej
ich czêœci zale¿eæ bêdzie od ustaleñ ww.
planów miejscowych.

Witold Harasim
Przewodniczacy Komisji Rozwoju
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska

Rady Dzielnicy Targówek
witold.42@wp.pl

Kryminalni z Targówka zatrzymali ko-
lejnych 13 cz³onków zorganizowanej grupy
przestêpczej. £¹cznie przedstawiono im 86
zarzutów miêdzy innymi dzia³ania w zor-
ganizowanej grupie przestêpczej, kradzie-
¿y 25 samochodów oraz paserstwa. 12 z nich
zosta³o tymczasowo aresztowanych. Jeden
z zatrzymanych dosta³ dozór policyjny.

W czerwcu 2006 roku policjanci z
Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji
Warszawa Targówek w wyniku wcze-
œniejszych ustaleñ operacyjnych zatrzy-
mali czterech najwa¿niejszych cz³onków
zorganizowanej grupy przestêpczej, do-
konuj¹cej kradzie¿y z w³amaniem do

pojazdów, ich demonta¿u i wprowadza-
niu w obieg wtórny czêœci samochodo-
wych na terenie Warszawy i okolic.

Zatrzymanym przedstawiono wów-
czas w sumie 28 zarzutów miêdzy inny-
mi kradzie¿y 14 samochodów. Wszyscy
trafili do aresztu. Funkcjonariusze zlikwi-
dowali wtedy dziuplê samochodow¹, od-
zyskali skradziony dwa dni wczeœniej sa-
mochód marki fiat seicento a tak¿e za-
bezpieczyli kilka innych pojazdów.

Na podstawie zebranych materia³ów
ustalono, ¿e w gangu dzia³a jeszcze kil-
kanaœcie osób. ¯mudna i czasoch³onna
praca kryminalnych z Targówka pod nad-

zorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-
 Praga Pó³noc doprowadzi³a do zatrzyma-
nia kolejnych 13 cz³onków zorganizowa-
nej grupy przestêpczej (Karol D. 32 l.,
Adam O. 23 l., Robert B. 28 l., Krzysztof
J. 28 l., Dariusz D. 28 l., Tomasz K. 23 l.,
Waldemar D. 55 l., Andrzej K. 34 l., Ra-
dos³aw K. 32 l., Marcin H. 26 l., Micha³ N.
26 l., Marek Z. 54 l., Tadeusz B. 49 l.).

Tym razem zabezpieczono trzy samo-
chody, modu³y komputerowe, s³u¿¹ce do
w³amywania siê do pojazdów, kilka kom-
pletów tablic rejestracyjnych oraz oko³o
10.000 z³otych na poczet przysz³ych kar.
£¹cznie przedstawiono 86 zarzutów miê-
dzy innymi dzia³ania w zorganizowanej
grupie przestêpczej, kradzie¿y 25 samo-
chodów oraz paserstwa. 12 z zatrzyma-
nych zosta³o tymczasowo aresztowanych,
jeden dosta³ dozór policyjny.              mb

Z kroniki policyjnej

12 z³odziei za kratkami

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

Od 8 do 29 lutego - Wystawa fograficzna - „SZKICE WENEC-
KIE”, Wanda Hansen, Wojciech Barczuk, Stanis³aw Fitak.
Wystawa czynna w godz. 10-18

12 lutego (wt.), godz. 18 - „Wieczory filmowe” - „Wielcy na-
szej sceny”, £ucja Prus, Edwin Kowalik, prowadzenie – Ja-
nusz Horodniczy

14 lutego (czw.), godz. 18 - Po¿egnanie z Karnawa³em - „Za-
kochane Walentynki”, Monika Marciniak – sopran, Sylwia Knap
– sopran, Tomasz Garbarczyk – tenor, Szymon Jêdruch – te-
nor, Halina Andrzejewska – fortepian

19 lutego (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” -
Roman K£OSOWSKI, gospodarz wieczoru - Jerzy WoŸniak

21 lutego (czw.), godz. 18 - „Bardowie na Pradze” - Bogu-
s³aw Nowicki w autorskim recitalu „Uœmiechniête oceany” z
towarzyszeniem LESZKA MATECKIEGO

26 lutego (wt.), godz. 18 - „Praskie wieczory poetycko-mu-
zyczne” - „FRYDERYK CHOPIN – Homo Artifex”, Dariusz
Jakubowski – aktor oraz Katarzyna Thomas – sopran, Prze-
mys³aw Lechowski - fortepian

27 lutego (œr.), godz. 18 - Koncert z cyklu „Praskie wieczory jazzowe”

„ZIMA W MIEŒCIE”
Zapraszamy wszystkie dzieci przebywaj¹ce w czasie ferii
zimowych w Warszawie do udzia³u w zajêciach stacjonar-
nych w Domu Kultury „PRAGA” od 11- 22 lutego o godz. 11.
W programie: wystêp artystyczny, zajêcia malarskie i rzeŸ-
biarskie, projekcje filmowe, zajêcia komputerowe.
Codziennie w godz. 12-16 - Zajêcia komputerowe

11, 13, 18 i 20 lutego w godz. 14-16 - Projekcje filmowe

12, 19 lutego (wtorki), godz. 11-14 - Zajêcia rzeŸbiarskie

14, 21 lutego (czwartki), godz. 11-14 - Zajêcia malarskie

15 lutego (pi¹tek), godz. 11 - Przedstawienie teatralne p.t.
„Dziadek do orzechów”

Organizujemy tak¿e imprezy artystyczne, pokazy cyrkowe,
zabawy w Szkole Podstawowej Nr 73 przy ul. Bia³ostockiej,
w Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej, w
Szkole Podstawowej Nr 258 przy ul. Brechta.
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Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

� 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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

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

Nowe Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 371-91-81

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)

Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

Szpital Praski - dramat
w kilku aktach (czêœæ II)
nia, dokonania inwentaryzacji i zabezpie-
czenia wykonanych robót. Biuro Polityki
Zdrowotnej domaga siê równie¿ rozwi¹za-
nia umowy z inwestorem zastêpczym, w oce-
nie BPZ g³ównym odpowiedzialnym za za-
istnia³¹ sytuacjê z racji wadliwie przeprowa-
dzonego postêpowania przetargowego.
Skutki podjêcia takich dzia³añ ³atwo jest
prze³o¿yæ na wynikaj¹ce z nich konsekwen-
cje finansowe. Same tylko kary za zerwa-
nie umowy w przypadku przegrania spraw
w s¹dzie to ponad 6,6 miliona z³otych. Do
tego trzeba doliczyæ wartoœæ wykonanych
robót w roku ubieg³ym na kwotê ponad 3,7
miliona i prace zrealizowane w roku bie¿¹-
cym – ponad 2 miliony. Niezale¿nie od tego,
ka¿dy miesi¹c przestoju to koszt prawie 400
tysiêcy z³otych, na który sk³adaj¹ siê op³aty
za zajêcie pasa drogowego, ochrona i tech-
niczne zabezpieczenie obiektu. Przy takim
scenariuszu mo¿emy zapomnieæ o oddaniu
pawilonu A2 w roku 2010, a nawet 2012.
Zapewne te¿ koszt tej inwestycji po jej prze-
rwaniu znacznie wzroœnie.

Co najgorsze, te wszystkie obci¹¿e-
nia spadn¹ na szpital jako inwestora, co

dokoñczenie ze str. 1

Wszyscy warszawiacy wiedz¹, ¿e Sy-
renka ma twarz (i po³owê cia³a) Krysty-
ny Krahelskiej. Pomnik Syreny powsta³
na osobiste polecenie prezydenta Sta-
rzyñskiego. Pocz¹tkowo mia³ staæ po-
œrodku nurtu Wis³y. Ze wzglêdu na koszt,
zdecydowano ostatecznie ulokowaæ go
na lewym brzegu. Wi¹za³o siê to z ide¹
Starzyñskiego „Frontem do Wis³y”. To On
poleci³ rozpocz¹æ budowê Wis³ostrady,
bulwarów i uporz¹dkowanie nabrze¿y.

Prezydent Starzyñski przydzieli³
rzeŸbiarce Ludwice Nitschowej nieczynn¹
halê na terenie Filtrów i zamówi³ u niej
wykonanie pomnika - symbolu stolicy.
Podczas jednej z wizyt w pracowni, Sta-
rzyñski zachwyci³ siê jednym z gipsowych
odlewów – dziewczêc¹ g³ow¹. „Jaka to
typowa, polska uroda, pe³na wdziêku, a
jednoczeœnie s³owiañskiego charakteru
i si³y” - powiedzia³ podobno. Nie³atwo
by³o namówiæ Krahelsk¹ do pozowania.
Jednak, Bogu dziêki, zgodzi³a siê osta-
tecznie. To Ni¹ sta³a siê warszawska Sy-
renka. Ale czy na zawsze?

Krystyna Krahelska to bohaterka sto-
licy. Urodzi³a siê w 1914 r. w Mazurkach,
na terenach znajduj¹cych siê obecnie pod
administracj¹ bia³orusk¹. W Powstaniu
Warszawskim by³a sanitariuszk¹. Zma-
r³a wskutek odniesionych ran 2 sierpnia.
Jest autork¹ piosenki „Hej ch³opcy, ba-
gnet na broñ” i wielu wierszy. Jej imiê
nosi wiele dru¿yn harcerskich i warszaw-
ska szko³a podstawowa nr 212.

Hanna Gronkiewicz – Waltz w kam-
panii wyborczej wielokrotnie odwo³ywa-
³a siê do dziedzictwa prezydenta Starzyñ-
skiego. Tymczasem, pod koniec zesz³ego
roku, wspólnie z og³upiaj¹cym popkul-
turowym magazynem og³osi³a na konfe-
rencji prasowej, ¿e Syrenkê - niczym fran-
cusk¹ Marianne - trzeba co jakiœ czas uno-
woczeœniaæ. Na ok³adce wspó³pracuj¹ce-
go z Ratuszem miesiêcznika, Syrenka
mia³a twarz Edyty Górniak.

Zamiast komentarza:
Jak¿e trudno uœmiechaæ siê znowu

do zieleni, do wiosny do s³oñca,

Mamy wiêc ca³kiem ³adny projekt
koncepcyjny Stadionu Narodowego.
Kszta³t stadionu ma nawi¹zywaæ do wi-
klinowego koszyka, na pami¹tkê nie-
s³awnej pamiêci (in spe) targowiska, ale
mnie kojarzy siê on, patrz¹c z lewego
nabrze¿a - z kapelusikiem eleganckiej
grochowianki, a od strony Grochowa -
ze stateczkiem p³yn¹cym Wis³¹...

Wiele elementów projektu jest jesz-
cze nie do koñca przemyœlanych. Pro-
jektanci JSK Architekci zaproponowali,
by stadion by³ poprzez k³adkê dla pie-
szych po³¹czony bezpoœrednio z lewym
brzegiem Wis³y. „Na razie wrysowaliœmy
k³adkê w projekt stadionu, mo¿emy do-
prowadziæ j¹ do Wybrze¿a Szczeciñskie-
go” - mówi skromnie jeden z architek-
tów. Wybrze¿e Szczeciñskie jest na tym
samym co stadion, prawym brzegu. Pro-
blem w tym, ¿e na lewym brzegu k³ad-
ka trafi w najruchliwsze rozjazdy po³¹-
czenia Mostu Poniatowskiego z Wis³o-
strad¹. To znaczy, ¿e kibice powracaj¹cy
z meczu k³adk¹ wchodziliby wprost pod
ko³a pêdz¹cych samochodów.

Za chwilê jednak oka¿e siê, ¿e g³ów-
nym problemem inwestycji s¹ przenosi-
ny stadionowych handlarzy, trzymanych
w niepewnoœci podobnie jak ich klienci.

Na powa¿nie zastanawia siê nad tym
sam minister sportu, co obrazuje skalê
absurdu. Po pierwsze, nie rozumiem,
dlaczego nie zajmuje siê tym prezydent
miasta. Hanna Gronkiewicz-Waltz zobo-
wi¹za³a siê do tego jeszcze w czasach,
gdy minister sportu by³ z innej opcji po-
litycznej. Po drugie, dziwi mnie, ¿e wszy-
scy handlarze maj¹ przenieœæ siê na jed-
no nowe gigantyczne targowisko. W tym
celu przeprowadza siê wœród nich roz-
maite referenda, w których oczywiœcie
nie mo¿na uzyskaæ jednomyœlnoœci.

Nale¿y zaproponowaæ kupcom kilka
lokalizacji maj¹cych w sumie tyle wol-
nych miejsc, ile ulega likwidacji na sta-
dionie, wraz z twardym terminem za-
mkniêcia Jarmarku Europa, wynikaj¹-
cym z harmonogramu prac, a nie z ko-
lejnych deklaracji politycznych.

Przedstawiony, doœæ napiêty harmo-
nogram prac przewiduje, ¿e odbiory
koñcowe prac budowlanych nast¹pi¹ do
koñca sierpnia 2011 r. Pewien pesymizm
mog¹ wzbudzaæ obecne poœlizgi w od-
dawaniu do u¿ytku innych sto³ecznych
inwestycji. System Informacji Pasa¿er-
skiej (elektroniczne tablice informacyj-
ne na linii tramwajowej prowadz¹cej Ale-
jami Jerozolimskimi do Stadionu Naro-

Kapelusze i tramwaje

Warszawa ma pecha do rz¹dz¹cych.
Rz¹d i pos³owie zawsze traktowali nasze
miasto po macoszemu, zapominaj¹c o ob-
ci¹¿eniach, jakie Warszawa i jej miesz-
kañcy ponosz¹ z tytu³u sto³ecznoœci. Wy-
dawaæ by siê mog³o, ¿e tym razem bê-
dzie inaczej. W koñcu liderzy dwóch naj-
wiêkszych partii startowali w wyborach
w stolicy i zapowiadali, ¿e o warszawia-
kach nie zapomn¹. Ci, którzy dali siê na
to nabraæ, musz¹ dziœ byæ po raz kolejny
bardzo rozczarowani. Najpierw przepa-
d³a w Sejmie poprawka do bud¿etu przy-
znaj¹ca pieni¹dze na metro. G³osowali za
ni¹ pos³owie Lewicy i Demokratów oraz
Prawa i Sprawiedliwoœci. Przeciw - Plat-
forma Obywatelska oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe, któremu akurat nie ma
siê co dziwiæ zwa¿ywszy, ¿e jego elekto-
ratowi metro jest do szczêœcia najmniej
potrzebne. Zw³aszcza w Warszawie.  Zdzi-
wienie budzi za to zachowanie w tej spra-
wie premiera Donalda Tuska, któremu
zaufa³o przecie¿ ponad pó³ miliona war-
szawiaków. Aby wyjœæ z twarz¹ zapowie-
dzia³ jednak, ¿e pieni¹dze na warszaw-
skie metro bêd¹ – tylko z innego Ÿród³a.

Tym Ÿród³em okaza³y siê dotacje z
Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego og³osi³o w³aœnie okrojon¹
listê projektów, które mog¹ liczyæ na
wsparcie unijne bez konkursów, czyli
tych, które pieni¹dze dostan¹ na pew-
no. Wœród nich znalaz³o siê na szczêœcie
metro. Ale w myœl powiedzenia, ¿e jak
nie kijem go to pa³k¹, Warszawie zabra-
no pieni¹dze na inne, równie wa¿ne pro-
jekty. Zdjêto 64 mln euro na kolejny etap
wielkiego projektu poprawy zaopatrze-
nia w wodê warszawiaków i oczyszcza-
nia œcieków, a mianowicie na moderni-
zacjê wodoci¹gu praskiego.  Na listê re-
zerwow¹ trafi³a te¿ inwestycja Warszaw-
ski Park Technologiczny, czyli planowa-
ne na £uku Siekierkowskim centrum tzw.

Warszawa ma pecha
nowych technologii – odpowiednik ame-
rykañskiej „Doliny Krzemowej”.

Chyba najwiêksz¹ jednak strat¹ dla
miasta jest zdjêcie z listy pozakonkurso-
wej projektu zagospodarowania brzegów
Wis³y. W tej kwestii Warszawa stanowi bo-
wiem ewenement na skalê europejsk¹ –
o ile nie œwiatow¹. Przez œrodek miasta
p³ynie rzeka - na jej lewym brzegu pu-
ste, betonowe nadbrze¿a, na prawym gê-
ste chaszcze. Wis³a zamiast spajaæ dwie
strony Warszawy, jak np. w Budapesz-
cie, skutecznie je od siebie odgradza.

Temat ten od dawna le¿y mi na sercu.
Ju¿ w zesz³ym roku pisa³em do Pani Pre-
zydent interpelacjê dociekaj¹c, jakie dzia-
³ania prowadzi miasto w tym zakresie.
Dwa tygodnie temu z kolei przewodniczy-
³em wspólnemu posiedzeniu Komisji Poli-
tyki Rozwoju Gospodarczego oraz Komi-
sji Ochrony Œrodowiska Rady m.st. War-
szawy, na którym wys³uchaliœmy sprawoz-
dania z dotychczasowej dzia³alnoœci Pe-
³nomocnika Prezydenta Warszawy ds. za-
gospodarowania nadbrze¿a Wis³y oraz
planów jego dzia³añ na lata nastêpne.  Po
serii pytañ i burzliwej dyskusji, zdecydo-
waliœmy o przygotowaniu stanowiska wzy-
waj¹cego rz¹d do podjêcia dzia³añ na
rzecz Wis³y i takie stanowisko zosta³o na

sesji podjête jednog³oœnie przez Radê War-
szawy. Jak widaæ chyba bezcelowo, skoro
ministrowie z rz¹du pana Tuska z nasze-
go apelu nie zrobili sobie nic i zamiast po-
móc, jeszcze tylko zaszkodzili. Teraz pro-
jekt zagospodarowania Wis³y bêdzie wiêc
musia³ stan¹æ do normalnego konkursu i
znaj¹c podejœcie rz¹du do Warszawy prze-
padnie w g¹szczu tysi¹ca innych projek-
tów z ca³ego kraju – jak zwykle wa¿niej-
szych. No chyba, ¿e pan premier dotrzy-
ma danej warszawiakom obietnicy, ¿e
bêdzie im siê „¿y³o lepiej”, czego serdecz-
nie Pañstwu ¿yczê.

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy

(SLD - Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

przy i tak fatalnej kondycji finansowej
tej placówki bêdzie jej przys³owiowym
gwoŸdziem do trumny.

Istnieje równie¿ inny scenariusz, bar-
dziej optymistyczny, który wydaje siê byæ
w chwili obecnej realizowany. Kluczem
jest wyjaœnienie, czy przetarg na wy³o-
nienie wykonawcy pawilonu A2 zosta³
przeprowadzony zgodnie z ustaw¹ o za-
mówieniach publicznych. O takie wyja-
œnienie do Urzêdu Zamówieñ Publicz-
nych ma siê zwróciæ m.st. Warszawa, a
do czasu otrzymania decyzji dyrektor
Szpitala Praskiego otrzyma³ polecenie
zawiadomienia inwestora zastêpczego i
wykonawcy o wstrzymaniu prac na pla-
cu budowy pawilonu A2, co te¿ 18 stycz-
nia uczyni³. Pozytywna decyzja prezesa
UZP daje szansê na wybrniêcie z tych
k³opotów. O negatywnej  - jako przewod-
nicz¹cy rady spo³ecznej tej placówki -
nawet nie chcê myœleæ.

Tak czy inaczej to nie koniec proble-
mów szpitala, bowiem po raz kolejny
wpada on w pu³apkê zad³u¿eniow¹. W
tym roku rozpoczyna siê sp³acanie od-

setek od zaci¹gniêtych w latach 2005 i
2006 kredytów. Pierwsz¹ styczniow¹
ratê w wysokoœci 240 tysiêcy z³otych
szpital uregulowa³, prawdopodobnie
kosztem innych zobowi¹zañ. Z informa-
cji, które otrzymuje rada spo³eczna wy-
nika, i¿ szpitala po prostu nie staæ na
p³acenie swoich zad³u¿eñ (ok. 39 milio-
nów z³otych) i prawdopodobnie szybko
stan¹ siê one zobowi¹zaniami m.st. War-
szawy jako gwaranta pobranych kredy-
tów. Istniej¹,  oczywiœcie, i zosta³y za-
prezentowane radzie spo³ecznej mo¿li-
woœci konwersji zad³u¿enia na okres 35
lat i sp³aszczenia tym samym rat kredy-
towych do poziomu, który mo¿e udŸwi-
gn¹æ placówka, realizuj¹c dobre kon-
trakty z NFZ. Jednak¿e w ocenie rady
sam szpital nie mo¿e byæ tu podmiotem
samodzielnie podejmuj¹cym tak¹ decy-
zjê i braæ na siebie ryzyko sp³at opiera-
j¹c siê na kredycie hipotecznym, a nie
zabezpieczeniach organu za³o¿ycielskie-
go, czyli miasta.

Gdyby tego wszystkiego by³o jeszcze
ma³o, od grudnia w sporze zbiorowym z
dyrekcj¹ szpitala s¹ pielêgniarki, które
- jak wiele sióstr w kraju - domagaj¹ siê
podwy¿ek p³ac. Ka¿da ze stron ma swo-
je racje: 1600 z³otych brutto dla wykwa-
lifikowanej pielêgniarki to grubo poni-
¿ej œredniej krajowej. Oczekiwanie na
1200- z³otow¹ podwy¿kê z kolei znacz-
nie przekracza mo¿liwoœci dyrektora
szpitala, który oferuje 200 z³otych i dal-
szy wzrost wynagrodzeñ w perspekty-
wie kilku miesiêcy.

Pocz¹tek ubieg³ego tygodnia przyniós³
eskalacjê protestu i odejœcie pielêgniarek
od ³ó¿ek pacjentów. Tak naprawdê jest
to droga donik¹d. Kluczem w tym przy-
padku jest odpowiedni kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia i realizowa-
nie go, z czym szpital na niektórych od-
dzia³ach ma tak¿e problemy. B³êdne ko³o
- niski kontrakt, niskie zarobki, trudno-
œci w realizowaniu wysoko wycenionych
procedur z powodu niskich zarobków, a
tym samym nierealizowanie kontraktu,
co uniemo¿liwia podwy¿ki. Cdn.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc
SLD-Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

czynne:

pn-pt: 10-19
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

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Nam dziewczynom o gorzkich ustach,
nam dziewczynom o ramionach têskni¹cych,
Wiemy przecie¿, ¿e wróc¹ kiedyœ nasi

w³aœni, najdro¿si ch³opcy,
Wróc¹ kiedyœ... Nie wiemy kiedy.

Sk¹dœ - z tej swojej wêdrówki obcej.
My musimy byæ mocne i jasne.
Nam nie wolno p³akaæ i nie wierzyæ.

By³oby ciê¿ej im by³o - daleko - naszym
ch³opcom...

Naszym ¿o³nierzom
Krystyna Krahelska:

„Wiersz o nas i o ch³opcach”
Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

dowego), który mia³ zafunkcjonowaæ w
paŸdzierniku 2007 r., nie dzia³a do dziœ.
Pisa³em w tym miejscu o zbyt ³agodnych
karach umownych nak³adanych za opóŸ-
nienia w zamówieniach publicznych. Nie
dziwê siê, ¿e kary nie motywuj¹ do po-
œpiechu, je¿eli za 11 tygodni opóŸnienia
wykonawcy Systemu Informacji nalicza
siê karê w wysokoœci zaledwie 7 procent
wartoœci zlecenia.

Có¿, pozostaje nam tylko ufaæ, ufaæ,
ufaæ...

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

”Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kalejdoskop lutowy
Planeta, na której ¿yjemy, przypomina w przekroju kulê z pestk¹ w œrodku.

Owa „pestka” to gotuj¹cy siê stop niklu i ¿elaza i raczej nie nale¿y siê do niego
zbli¿aæ. Osi¹ga temperaturê ok. 4 tysiêcy stopni Celsjusza.

Ziemia nie jest idealnym okrêgiem, przypomina nieco poszarpany owal. Dla-
czego? Bo najwy¿szy szczyt, Mount Everest, ma ponad 8 tysiêcy metrów wysoko-
œci npm. Najwiêksza g³êbina, Rów Mariañski, siêga 11 tysiêcy metrów poni¿ej
poziomu morza. ONZ og³osi³a 2008 r. Rokiem Ziemi. Organizacja Narodów Zjed-
noczonych chce w ten sposób zwróciæ uwagê na stale pogarszaj¹cy siê stan naszej
planety. Œwiat idzie naprzód, pojawiaj¹ nowe wynalazki, rozwija siê technika i to
jest dobra wiadomoœæ. Gorsz¹ jest fakt, ¿e nowoczesna gospodarka cz³owieka przy-
nosi czêsto szkody dla œrodowiska.

Fabryczne odpady i zanieczyszczenia sp³ywaj¹ do rzek i oceanów, przedostaj¹ siê
do gleb, pok³adów wody pitnej lub powietrza. Toniemy w œmieciach z naszych w³asnych
domów. •le wykorzystana rolniczo ziemia staje siê wyja³owion¹ pustyni¹ i wielu miesz-
kañcom globu grozi g³ód. Wycinamy ka¿dego roku kawa³ lasów tropikalnych prawie
wielkoœci Danii. Zabieramy w ten sposób schronienie zwierzêtom i roœlinom oraz w
niekorzystny sposób wp³ywamy na zmianê klimatu. ONZ apeluje o rozs¹dek.

Ziemia powsta³a 4,5 miliarda lat temu. Niektórym ludziom wydaje siê, ¿e jest
wieczna. Tymczasem, jeœli sami nie zaczniemy o ni¹ dbaæ, marne nasze widoki.
Ktoœ powie, ¿e wycinka drzew w Amazonii to nie jego sprawa. ̄ e nie mamy wp³y-
wu na dziurê ozonow¹, kwaœne deszcze, brak wody czy ocieplenie klimatu. Mamy!

Wystarczy pamiêtaæ o segregowaniu œmieci, torbie na zakupy wielokrotnego u¿yt-
ku, zamiast reklamówek, wymianie ¿arówek na energooszczêdne, zakrêcaniu lej¹-
cej siê wody. Jeœli chcemy, ¿eby nasze dzieci i wnuki ¿y³y w czystych miastach, zna³y
smak œwie¿ego powietrza i zapach lasów pomyœlmy o tym ju¿ dziœ.      Ludmi³a Milc

Z twarz¹... Edyty Górniak
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI matura
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI dojazd 022
670-39-78, 0602-748-254

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, 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

SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYKONAM tanio, solidnie
szybko, prace remontowo-
wykoñczeniowe (gipsowanie,
malowanie, zabudowa wnêk)
0697-666-513
WYKOÑCZENIE, malowanie,
gipsowanie, panele
0606-464-453
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, 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, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM mieszkanie,
2 pokoje z kuchni¹ (45m2),
ul. Strumykowa (osiedle
Tarchomin), 0607-640-130
SPRZEDAM mieszkanie,
3 pokoje z kuchni¹ (65m2),
ul. Kondratowicza, 022
674-19-65, 0500-190-336
WYNAJMÊ samodzielnej
fryzjerce lokal ok. 20 m2 (ul.
Targowa), tel. 0502-048-531

DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wyna-
grodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

Na BOK-u

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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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

Czeski humor
w Teatrze13

Kolejn¹ premier¹ przygoto-
wan¹ przez „Trzynastkê” w ra-
mach ambitnego planu 10/20
(dziesiêæ premier na dwudzie-
stolecie), bêdzie „Bolero Artu-
ra”, komedia obyczajowa jedne-
go z najwybitniejszych  wspó-
³czesnych, czeskich dramatur-
gów – Pavla Kohouta. Pisarz
znany jest jako zagorza³y opo-
zycjonista i wspó³twórca „Karty
77”, ugrupowania opozycyjne-
go, walcz¹cego w obronie praw
cz³owieka i demokracji.

„Bolero Artura” powsta³o z
inspiracji stworzonego na prze-
³omie XIX i XX wieku, „Koro-
wodu” Artura Schnitzlera – dra-
matu, który w owych czasach
wywo³a³ wypieki na niejednej
twarzy. Ta zwariowana kome-
dia opowiada o spl¹tanych ze
sob¹ mi³osn¹ gr¹, losach kilku
damsko-mêskich duetów.
Sztuka w krzywym zwierciadle
pokazuje ró¿ne oblicza ko-
chanków – ich ma³ostkowoœæ
i wyrachowanie, przez co przy-

biera momentami oblicze tra-
gifarsy. Autor w charaktery-
styczny, typowy dla czeskiego
humoru sposób, porusza te-
mat niewiernoœci w zwi¹zkach
i wykorzystywania erotyki dla
korzyœci w³asnych.

Ciekawostk¹ spektaklu bêd¹
przeplataj¹ce siê ze scenami
oryginalne, czechos³owackie
jeszcze, piosenki z lat 70-tych
w wykonaniu m.in. Heleny Von-
drackovej i Jirziego Korna.

„Bolero Artura” mia³o nie-
dawno sw¹ prapremierê w Te-
atrze im Stefana ¯eromskie-
go w Kielcach (12.01.2008).
Teraz czas na „Trzynastkê”.
Trzymamy kciuki. Premiera
9.02.2008, nastêpne spektakle
10 i 24. 02.2008, jak zwykle o
godz.18.00. Wstêp na przed-
stawienie jest wolny. Re¿yse-
ruje tradycyjnie szef Teatru 13
– Tomasz S³u¿ewski.

Zima w Bok-u
Na czas ferii nie pozwolimy

siê nudziæ naszym najm³od-
szym. Od 11- 21 lutego (od po-
niedzia³ku do pi¹tku) codzien-

nie o godz.10.00 pod has³em
akcji Zima w mieœcie bêdzie
mo¿na obejrzeæ film, teatrzyk
a nawet wystêp cyrkowy.

Œrody zarezerwowane s¹ na
spektakle teatralne agencji ar-
tystycznej „Art-D”.

- 13. 02 godz. 10.00
„Pippi Poñczoszanka”

- 20.02 godz. 10.00
„Ferdynand Wspania³y”

12 i 22.02 czeka nas wiele
emocji, gdy¿ na ten czas za-
powiedzia³ siê cyrk Pomponi,
ze specjalnym programem pe-
³nym atrakcji i niesamowitoœci.

W pozosta³e dni ferii zapra-
szamy na projekcje filmów ta-
kich jak: Hermie i przyjaciele
– Webster straszliwy paj¹k,
Hermie i przyjaciele – Bus-
by niegrzeczna pszczó³ka,
Kacper przyjazny duszek,
Ma³e auta 1, Ma³e auta 2,
Sonic X (przygody niebie-
skiego je¿yka w kosmosie),
Bobby bohaterski psiak.

Gor¹co zapraszamy wszyst-
kie dzieci - doskona³a zabawa
gwarantowana.

zapraszaj¹ na emisjê filmu, G³osy niewinnoœci w re¿yserii Luisa
Mandoki – historiê jedenastoletniego ch³opca, mieszkaj¹cego
w ma³ej wiosce, w ogarniêtym wojn¹ domow¹ Salwadorze.
Film by³ meksykañskim kandydatem do Oscara 2005, a na
Miêdzynarodowym festiwalu Filmowym w Berlinie zosta³ uho-
norowany nagrod¹ Kryszta³owego NiedŸwiedzia.
Projekcja bêdzie po³¹czona z otwarciem wystawy fotografii autor-
stwa Bart³omieja Kuczyñskiego i Tomasza Kutego – cz³onków SMMC.
Niestety z przyczyn niezale¿nych od organizatorów nie bêdzie
to zapowiadany fotoreporta¿ „Prawdziwi mê¿czyŸni”. W jego
miejsce autorzy zaprezentuj¹ wystawê „Gruzja wczoraj i dziœ”,
ukazuj¹c¹ fascynuj¹cy kraj egzystuj¹cy na skrzy¿owaniu kultur
chrzeœcijañstwa i islamu.

Serdecznie zapraszamy. 6.02 godz. 20.00.

Sala widowiskowa BOK-u. Wstêp wolny.

Kolejna projekcja filmowa w kwietniu.

Stowarzyszenie M³odzie¿y Mundo Corde oraz:

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654 Bezpieczne ferie

Zacznijmy od wyjazdów grupowych.
Organizatorzy i rodzice wysy³aj¹cy swoje
pociechy powinni sprawdziæ wczeœniej, czy
oferty biur turystycznych i przewoŸników
spe³niaj¹ oprócz atrakcji warunki bezpie-
czeñstwa. W³aœciwym jest doinformowa-
nie siê jak bêdzie wygl¹daæ podró¿? Jaka
bêdzie trasa przejazdu? Którêdy przebie-
ga, ile czasu i jakimi œrodkami komuni-
kacji. Ilu i jakich opiekunów. Je¿eli prze-

jazd ma odbywaæ siê autokarem przeana-
lizowaæ program przejazdu. Odleg³oœæ,
uwzglêdniaj¹c przebieg trasy, œredni¹
prêdkoœæ autokaru (pamiêtajmy, ¿e je¿e-
li trasa bêdzie przebiegaæ przez wiêksze
miasta w godzinach szczytu czas zdecy-
dowanie ulegnie wyd³u¿eniu). Przewidzia-
ne miejsca postoju. Czas jazdy miêdzy po-
stojami (m³odzi ludzie s¹ ¿ywi i nie wy-
trzymuj¹ zbyt d³ugo w pozycji siedz¹cej).
Czas postoju co dwie godziny po 15 mi-
nut. Po czterech godzinach jazdy pó³ go-
dziny przerwy. Czy przewidziano bior¹c
powy¿sze pod uwagê obs³ugê autokaru
przez jednego czy dwóch kierowców. Prze-
pisy jednoznacznie mówi¹ ile godzin mo¿e
pracowaæ kierowca jednego dnia. Nie daj-
my siê zwieœæ, ¿e przekroczenie tego cza-
su o pó³ godziny czy jedn¹ godzinê nie
ma znaczenia. Ma znaczenie. Wczeœnie za-
pada zmrok, widocznoœæ jest ograniczo-
na. Kierowca autobusu œwiadomy, ¿e wie-
zie dzieci musi mieæ podwójnie wyostrzon¹
czujnoœæ. Wp³ywa to na zmêczenie. Je¿eli
dojdzie do wypadku (czego nikomu nie
¿yczê) do odpowiedzialnoœci poci¹gniêci

bêd¹  i kierowca, i organizator, i kierow-
nik grupy, i opiekun.

W dniu wyjazdu wyegzekwowaæ kon-
trolê autokaru i kierowcy przez policjê
lub inspekcjê transportu drogowego.

Nadal zdarza siê, ¿e autobusy s¹ nie-
sprawne technicznie.

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu
technicznego, wyposa¿enia autobusu, sta-
nie trzeŸwoœci kierowcy, zapisu tachogra-
fu pracy kierowcy lub kierowców. Funkcjo-
nariusz upewnia siê czy odleg³oœæ do prze-
jechania i czas wystarczaj¹ do obs³ugi przez
jednego kierowcê. Osoby podró¿uj¹ce au-
tobusem wyposa¿onym w pasy bezpieczeñ-
stwa maj¹ obowi¹zek je zapinaæ podczas
jazdy. Opiekunowie, osoby doros³e zajmuj¹
miejsca najbli¿ej wyjœæ. Sprawdzaj¹ w trak-
cje podró¿y czy wszystko jest w porz¹dku,
czy wszyscy czuj¹ siê dobrze. Osoby, które
maj¹ problemy ze zdrowiem powinny
wczeœniej przygotowaæ siê do podró¿y. Ro-
dzice powinni powiadomiæ opiekunów o
problemie. Opiekunowie, kierownik grupy
powinni mieæ w zanadrzu np.: aviomarin.
Wskazane jest, aby nawet podczas podró-
¿y autokarem wszyscy mieli na sobie ele-
menty odblaskowe. Wielu stwierdzi, ¿e to
przesada. Przypomnijmy sobie wypadek
pod Bia³ymstokiem. Tam m³odzie¿ nie by³a
w nie wyposa¿ona. Trudniej ratownikom
by³o ich dostrzec w rowie, w krzakach.

Przy przechodzeniu przez jezdniê czê-
sto opiekun przechodzi z pierwsz¹ par¹ ,
nastêpne id¹ same  i ewentualnie z ostat-
ni¹ drugi opiekun. Tak nie powinno byæ.
Opiekun powinien byæ dobrze z daleka wi-
doczny (Art.6 ust.1 p.6 i art.6 ust.2 z ko-
deksu drogowego wrêcz tego wymagaj¹).

Jak prawid³owo powinno wygl¹daæ
przeprowadzenie dzieci przez jezdniê:
1. Opiekun zatrzymuje siê przy krawêdzi
chodnika, pobocza
2. Sprawdza z lewej i z prawej czy nie ma zbyt
blisko pojazdów (pamiêtajmy, ¿e samochodu
w miejscu nie zatrzyma ¿aden kierowca)
3. Wystawia znak “STOP”, wychodzi na
œrodek jezdni

4. Ustawia siê przodem lub ty³em do kie-
runku jazdy w sposób umo¿liwiaj¹cy ob-
serwacjê dzieci
5. Wtedy dopiero przechodz¹ dzieci

6. Drugi opiekun przechodzi z ostatni¹ par¹
7. Osoba zabezpieczaj¹ca schodzi z jezd-
ni z wystawionym znakiem “STOP” do-
piero po przejœciu ca³ej grupy

8. Znak “STOP” opuszcza po ca³kowitym
zejœciu z jezdni.

Elementy odblaskowe- niekoniecznie kami-
zelki (chocia¿ wskazane jest) powinni u¿ywaæ
wszyscy podopieczni. £atwiej jest dostrzec ich
miêdzy innymi uczestnikami ruchu, w t³umie.

Opiekuna w kamizelce ³atwiej jest
zauwa¿yæ dziecku, które siê zagapi.

W czasie wycieczki, podró¿y koniecz-
ne s¹ apteczki pierwszej pomocy.

Pamiêtajcie Pañstwo - zwracam siê do
organizatorów i opiekunów wszelkiego
rodzaju grupowego wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y. Na Was spoczywa obowi¹zek
i odpowiedzialnoœæ za m³odzie¿ powie-
rzon¹ Waszej opiece i je¿eli ju¿ decydu-
jecie siê, musicie byæ tego œwiadomi.

Bêdziemy propagowaæ ró¿nego ro-
dzaju akcje organizowania spêdzania
wolnego czasu i dzia³añ zapewniaj¹cych
poprawê bezpieczeñstwa.

Jan Szumia³

Praska Autoszko³a „PAS”

Ferie zimowe w województwie mazowieckim rozpoczynaj¹ siê 11 lutego.
W innych regionach Polski ju¿ trwaj¹, albo nied³ugo rozpoczn¹ siê. Pamiêtaj-
my o zapewnieniu bezpieczeñstwa dzieciom i m³odzie¿y w tym okresie.

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

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

30 stycznia w siedzibie
MPWiK odby³o siê uroczyste
podpisanie umowy na realiza-
cjê inwestycji „Modernizacja i
rozbudowa Oczyszczalni Œcie-
ków „Czajka” (czêœæ œciekowa
i przygotowanie osadów do uty-
lizacji)”. Zadanie realizowane
jest w ramach projektu „Zaopa-
trzenie w wodê i oczyszczanie
œcieków w Warszawie – Faza
III” objêtego wspó³finansowa-
niem ze œrodków Funduszu
Spójnoœci Unii Europejskiej.

Wykonawc¹ zadania jest kon-
sorcjum firm: Warbud S.A. (lider),
WTE Wassertechnik GmbH,
Krüger A/S, Veolia Water Sys-
tems Sp. z o.o. oraz OTV SA.

Kontrakt realizowany bêdzie w
formule „projektuj i buduj”. Ozna-
cza to, ¿e wykonawca w pierw-
szej kolejnoœci zaprojektuje i
przedstawi projekt budowlany
oraz wykonawczy, a nastêpnie
wykona roboty budowlane i mon-

Podpisany kontrakt na „Czajkê”
ta¿owe zwi¹zane z modernizacj¹
i rozbudow¹ oraz uruchomie-
niem mechaniczno -  biologicz-
nej oczyszczalni œcieków wraz z
gospodark¹ osadow¹ i gazow¹.
Celem planowanej modernizacji
i rozbudowy jest zwiêkszenie
przepustowoœci oczyszczalni z
240 000 m3/d do 435 300 m3/d
oraz zapewnienie stopnia
oczyszczania œcieków zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa. Wyznaczony przez Komisjê
Europejsk¹ termin zakoñczenia
inwestycji (2010 rok) zosta³ okre-
œlony w Krajowym Programie
Oczyszczania Œcieków Komu-
nalnych (KPOŒK). Modernizacja
oczyszczalni œcieków w Warsza-
wie ma doprowadziæ do sytuacji,
w której wszystkie œcieki, odpro-
wadzane do Wis³y, bêd¹ spe³nia-
³y wymagania polskich przepi-
sów prawnych, do których prze-
transponowano wymagania dy-
rektywy 91/271/EWG. W prakty-

ce oznacza to, ¿e do 2010 roku
wszystkie œcieki powinny byæ
oczyszczone. W przypadku nie-
dotrzymania terminu okreœlone-
go w KPOŒK, Spó³ka musia³aby
zap³aciæ naliczane op³aty pod-
wy¿szone (w chwili obecnej od-
roczone), wraz z odsetkami za
ca³y okres odraczania. By³aby to
kwota oko³o 1,5 mld z³otych oraz
dodatkowo oko³o 100 milionów
z³otych za ka¿dy rok tytu³em kar
za przekroczenie dopuszczal-
nych stê¿eñ azotu w odprowa-
dzanych œciekach oczyszczo-
nych z niezmodernizowanej
Oczyszczalni Œcieków „Czajka”.
Kara zawiera³aby równie¿ pod-
wy¿szone op³aty za wprowadza-
nie œcieków z lewobrze¿nej czê-
œci Warszawy bez pozwolenia
wodno-prawnego.

Kontrakt zosta³ zawarty w
dwóch walutach i opiewa na
kwotê netto 200 mln euro i
1 151 793 155,00 PLN.
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824,

Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949

oraz biura og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280

W Polsce kluby Rotary za-
czê³y powstawaæ po 1989 r.
Jednym z pierwszych by³ w³a-
œnie wspomniany Rotary War-
szawa Józefów. Na dziœ klu-
bów Rotary w Warszawie jest
osiem. Kadencja prezydenta
klubu trwa rok; obecnie po zna-
nej ju¿ naszym Czytelnikom
pra¿ance Annie Wieczorek –
bo pisaliœmy ju¿ o niej– jest
tak¿e nasza Teresa Sendor.

Jej firma, Hurtownia Instala-
cyjno-Sanitarna, ma siedzibê
przy ul. Jagielloñskiej 47A.

I w³aœnie Pani Teresa opo-
wiada nam, jaka by³a jej dro-
ga do Rotary

Jestem ekonomistk¹, przez
lata pracy w dziale handlowym
Samopomocy Ch³opskiej zajmo-
wa³am siê sprzeda¿¹ instalacji
sanitarnych. Gdy w 1990 roku
nasta³y ku temu warunki, posta-
nowiliœmy zacz¹æ pracê na
w³asn¹ rêkê i stworzyliœmy firmê
rodzinn¹. Nazwa powsta³a doœæ
przypadkowo: gdy przy rejestra-
cji urzêdniczka zapyta³a mnie,
jaka bêdzie nazwa, nie by³am na
to przygotowana. Spontanicznie
wpad³am na pomys³, by u¿yæ

pierwszych liter: mojego nazwiska
panieñskiego, imienia mojego i
wspólniczki. Tak powsta³o MTB.
Potem, gdy zaczêliœmy poszerzaæ
dzia³alnoœæ, na podobnej zasa-
dzie powsta³ GRAST. Bran¿a jest
wci¹¿ ta sama – hurt instalacjami
sanitarnymi, nadal prowadzimy j¹
rodzinnie, tyle ¿e córki uros³y, za-
³o¿y³y rodziny, i ³atwiej jest nam
dzieliæ siê obowi¹zkami. Starsza,
Anna, prowadzi nasz¹ filiê w Pia-
secznie, a jej m¹¿ Zbigniew zaj-
muje siê informatyk¹ i logistyk¹ w
ca³ej firmie, a m¹¿ Kazimierz zaj-
muje siê finansami firmy.

Firma dynamicznie siê roz-
wija³a. I nagle straci³am blisk¹
osobê. Powiem szczerze –
straci³am chêæ do ¿ycia, do ja-
kiegokolwiek dzia³ania. I wte-
dy, w roku 2000, jeden ze zna-
jomych powiedzia³, ¿e z moim
sposobem myœlenia i tempe-
ramentem nadajê siê do Ro-
tary. Dosta³am rekomendacjê
od ówczesnego prezydenta
Rotary w £odzi….

I tak to siê zaczê³o… Ju¿ po
pierwszym spotkaniu w klubie
wiedzia³am, ¿e zaczynam nowe
¿ycie. Nieprawdopodobna at-

mosfera, œwiadomoœæ, ¿e jest
siê otoczonym przez ludzi ¿ycz-
liwych i przyjació³ pozwoli³y mi
otrz¹sn¹æ siê ze straszliwego
przygnêbienia. Teraz ja mogê
pomagaæ innym, mogê odda-
waæ dobro, które dosta³am w
trudnych dla mojej rodziny chwi-
lach. Po nieca³ym roku zareko-
mendowano mnie – z racji do-
œwiadczenia  i tego, czym zaj-
mujê siê we w³asnej firmie – na
skarbnika klubu, a nieca³e dwa
lata temu na jego prezydenta.
Tê funkcje objê³am w ubieg³ym
roku. Przyznam, ¿e choæ to sta-
nowisko niezwykle presti¿owe,
bardzo siê tego ba³am, a i tak
nie do koñca zdawa³am sobie
sprawê z iloœci obowi¹zków.
Mam to szczêœcie, ¿e wspieraj¹
mnie nie tylko najbli¿si, ale tak-
¿e wspó³pracownicy (a zw³asz-
cza Adam G³uszcz) którzy
znaj¹ idee, które przyœwiecaj¹
dzia³alnoœci rotarian. Tote¿
jakoœ siê to wszystko uk³ada.

Za mojej prezydentury we
wspó³pracy z Ma³gosi¹ Ko-
walsk¹ zorganizowaliœmy kolej-
ny koncert z cyklu „Kocham
Ciê”; zebrane pieni¹dze, 30 tys.
z³, przeznaczyliœmy na nowy
wózek dla niepe³nosprawnego
tancerza, któremu nieco ponad
rok temu, w³aœnie w takiej
spontanicznej zbiórce „do ka-
pelusza” sfinansowaliœmy prze-
lot na Maltê, na Mistrzostwa
Œwiata dla niepe³nosprawnych
tancerzy. Emil wraz Maryn¹
zdoby³ tam wtedy srebrny me-
dal i uznaliœmy, ¿e warto poma-
gaæ mu dalej. Gdy zadzwoni-
³am do niego latem, pop³aka³
siê z radoœci… Niedawno skoñ-
czy³ 18 lat i nowy wózek by³
jego najwiêkszym marzeniem.

Jak co roku, organizujemy
wielki Walentynkowy Bal Cha-
rytatywny. Pierwsze przymiarki
organizacyjne zaczêliœmy wraz
z wiceprezydentem RC Józe-
fów Robertem Tonder¹ jeszcze
jesieni¹ ubieg³ego roku. Nikt
wtedy jednak nie zwróci³ uwa-
gi, ¿e tegoroczny karnawa³ jest
wyj¹tkowo krótki i nasz bal wy-
pada akurat w czasie postu!
Przyznam, ¿e prze¿yliœmy chwi-
le grozy. Okaza³o siê jednak, ¿e
niepotrzebnie. Sprzedaliœmy ju¿
225 zaproszeñ i musimy na-
stêpnym chêtnym odmawiaæ.

Zastanawialiœmy siê, na co
w tym roku przeznaczyæ zaro-
bione pieni¹dze.

Pra¿anie w Rotary
Nieco ponad rok temu, poruszona spotkaniem w Klubie Ro-

tary Józefów, napisa³am tekst, przybli¿aj¹cy naszym Czytel-
nikom przewodni¹ ideê tego œwiatowego ruchu, utworzone-
go na poczatku ubieg³ego stulecia przez Paula Harrisa: „daj
siebie innym”. Przypomnê, ¿e cz³onkiem klubu Rotary mo¿-
na zostaæ tylko z rekomendacji osób ju¿ tam nale¿¹cych, a
status cz³onków jest bardzo ró¿ny – nie wi¹¿e siê ze stanem
maj¹tkowym, lecz z chêci¹ i sprawdzonymi predyspozycjami
w³aœnie do pracy charytatywnej. Co prawda, pieni¹dze s¹ te¿
wa¿ne, bo na wiele przedsiêwziêæ, wymagaj¹cych szybkiej
reakcji, cz³onkowie klubu „zrzucaj¹ siê do kapelusza”.

Wybraliœmy trzy cele: zakup
konia do hipoterapii dla oœrod-
ka TPD w Hellenowie dla dzie-
ci niepe³nosprawnych ruchowo.
Oœrodek ma 3 konie, ale ju¿
mocno wiekowe. Mam nadzie-
jê, ¿e razem z innymi warszaw-
skimi klubami Rotary kupimy
jeszcze dwa kolejne konie, któ-
re w weekend bêd¹ mog³y pra-
cowaæ komercyjnie dla oœrod-
ka. Jeden koñ to kwota 6-8 tys.
z³, ale niebagatelne pieni¹dze
s¹ tez potrzebne na jego utrzy-
manie. To wszystko chcemy
wzi¹æ na siebie. Drugim celem
jest realizacja projektu eduka-
cyjnego dla domu dziecka w
Gostyninie, gdzie wraz z pod-
rêcznikami do nauki angielskie-
go i programem multimedial-
nym kupimy laptopa i projektor.
Op³acimy te¿ nauczyciela an-
gielskiego. Autork¹ ksi¹¿ek i
programu BINGO  jest moja po-
przedniczka, Ania Wieczorek. I
trzeci cel, najkosztowniejszy, to
zakup respiratora dla szpitala w
Prabutach. Tê niezwykle piln¹
potrzebê zg³osi³ nasz cz³onek,
lekarz, który obecnie tam pra-
cuje. Respirator kosztuje oko³o
30 tys. dolarów, wiêc mimo
wsparcia innych klubów, popro-
simy o pomoc finansow¹ z Ro-
tary Foundation  (miêdzynaro-
dowy fundusz, który dop³aca
brakuj¹ce œrodki, gdy wystêpu-
je o nie kilka klubów).

Chcê jeszcze zorganizowaæ
wiosenny koncert „Kocham
Ciê”. Wstêpnie planujemy go
na kwiecieñ. Mam nadziejê, ¿e
tak¿e przyniesie nam trochê
pieniêdzy, które przeznaczymy
na pomoc charytatywn¹ oraz
zakup wózka dla kolejnego
niepe³nosprawnego tancerza .

Rozmawiamy w firmie Pani
Teresy GRAST & MTB. Telefo-
ny dzwoni¹ bez przerwy, nap³y-
waj¹ kolejne papiery do podpi-
su. Teresa Sendor wszystko
d¹¿y zrobiæ. To chyba w³aœnie
jest jedna z tajemnic sukcesu.

Notowa³a Ewa Tucholska

Warto zajrzeæ na stronê klubu:

www.rcwarszawa-jozefow.pl

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 4 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st. War-
szawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu i
czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 7 marca 2008 r.

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

(na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do przetargu
wywieszone bêdzie na tablicach informacyjnych: Urzêdu

m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/1
i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub
u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Lech Królikowski powiedzia³
tak¿e, ¿e nigdzie nie widzia³ tak
ciep³ych stosunków miêdzy or-
ganizacj¹ a miejscowym samo-
rz¹dem. Porówna³ to z w³asnym
doœwiadczeniem: gdy jako
mieszkaniec Ursynowa poprosi³
o udostêpnienie sali na zebra-
nie - spotka³ siê  z odmow¹. At-
mosfera na Targówku œwiadczy,
¿e powstaje tu spo³eczeñstwo
obywatelskie. Ryszard Szo³wiñ-
ski, I prezes Ko³a Mi³oœników
Bródna zas³u¿y³ na to,  by byæ
patronem jednej z ulic.Oddzia³
podj¹³ ju¿ takie starania.

Dwudziestu najstarszych sta-
¿em i wiekiem dzia³aczy Oddzia-
³u Bródno uhonorowanych zosta-
³o dyplomami, a Lechos³aw Za-
krzewski, Ryszard Zysek i Ry-
szard Szurek – Odznak¹ Hono-
row¹ TPW. „Wasza dzia³alnoœæ to
cenne uzupe³nienie pracy samo-
rz¹du warszawskiego. Dziêki Wa-
szemu zaanga¿owaniu pamiêæ o
przesz³oœci Bródna mo¿e byæ
w³aœciwie pielêgnowana” -  to s³o-
wa z listu gratulacyjnego zarz¹-
du TPW dla Oddzia³u Bródno.

Wyrazy uznania, podziêko-
wania i ¿yczenia przekaza³ tak-
¿e wiceprzewodnicz¹cy Rady
Warszawy Marek Rojszyk.

Dzia³alnoœæ na rzecz lokal-
nej spo³ecznoœci doceni³y w³a-
dze dzielnicy Targówek, fundu-
j¹c Oddzia³owi narzêdzie bar-
dzo przydatne w pracy eduka-
cyjnej – dyktafon cyfrowy. Bur-
mistrz Grzegorz Zawistowski
wrêczy³ dzia³aczom  Oddzia³u
Bródno dyplomy i albumy.

„Nie spodziewa³am siê, ¿e w³a-
dze naszej dzielnicy s¹ do nas tak
serdecznie nastawieni. Byliœmy
zaskoczeni, jesteœmy przeszczê-
œliwi” – powiedzia³a nam Regina
G³uchowska, prezes Oddzia³u
Bródno TPW. W podziêce bur-
mistrz Zawistowski i wicebur-

Oddzia³ Bródno
– najlepszy

„¯aden Oddzia³ Towarzystwa Przyjació³ Warszawy nie do-
robi³ siê takiej biblioteki dzie³” – oceni³ prezes TPW dr Lech
Królikowski na uroczystoœci 25-lecia Oddzia³u Bródno TPW
29 stycznia. Ten dorobek to m.in.: ponad 20 pomników i
tablic pami¹tkowych w historycznych miejscach; 2 wyda-
ne tomy wspomnieñ mieszkañców i trzeci w przygotowa-
niu; wydanie monografii Cmentarza Bródnowskiego, pomoc
w przygotowaniu wielu prac magisterskich o Bródnie; or-
ganizowanie wycieczek, prelekcji, konkursów, odczytów w
szko³ach, bibliotekach, domach kultury.

mistrz Krzysztof Bugla  otrzymali
obrazy Krystyny Bachanek. Za
pomoc i wspó³pracê Regina G³u-
chowska podziêkowa³a tak¿e
radnym, pracownikom wydzia³u
kultury oraz placówkom, które
wspomagaj¹ Oddzia³ ¿yczliwo-
œci¹ i miejscem na spotkania: SM
Bródno, klubom „Junona” i „Jo-
wisz”, Domom Kultury „Zacisze” i
„Œwit” oraz Liceum  CII. Dwaj
uczniowie tej szko³y: Marcin Kaw-
ka i Mariusz Kowalski s¹ cz³on-
kami Oddzia³u Bródno TPW.

Przypomniana na jubileuszo-
wym spotkaniu historia Klubu
Mi³oœników Bródna, od 2001
roku Oddzialu Bródno TPW,
przeplatana by³a wystêpami ar-
tystycznymi. Popularne melodie
operetkowe zaœpiewali: Andrzej
Seroczyñski i Witold Matulka.
Wyst¹pi³ te¿ zespó³ „Regimus”,
za³o¿ony w 2003 roku przez
Reginê G³uchowsk¹.

Ostatnim akordem uroczy-
stoœci by³ spontaniczny polo-
nez, odtañczony przez Mariê
Wiœniewsk¹ i Witolda Romañ-
skiego – obecn¹ i by³ego kie-
rownika SDK „Jowisz”.

Jest nadzieja, ¿e m³odzi bêd¹
kontynuowaæ to, co w 1982 roku
rozpocz¹³ Ryszard Szo³wiñski z
Lechos³awem Zakrzewskim, Ry-
szardem Zyskiem i gronem mi³o-
œników Bródna. Od roku 2003 do
kwietnia 2007 Lechos³aw Za-
krzewski pe³ni³ funkcjê prezesa,
wiceprezesem pozostaje Ry-
szard Zysek. Do tego grona do-
³¹czy³a Regina G³uchowska jako
wiceprezes, od maja 2007 – pre-
zes Oddzia³u Bródno oraz Krysty-
na Bachanek – wiceprezes. Wy-
daje siê ¿e w osi¹ganiu sukcesów
w pracy spo³ecznej pomagaj¹ im
pasje artystyczne: dla pani Regi-
ny to muzyka, œpiew, poezja, dla
pani Krystyny: malarstwo, plasty-
ka, fotografia.                            K.

„Apteka Sztuki”
7 lutego o godz. 18 otworzy swe podwoje galeria sztuki wspó-

³czesnej „Apteka sztuki” – pierwszy w Warszawie Zak³ad Aktyw-
noœci Zawodowej Osób Niepe³nosprawnych, utworzony przez
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Inauguracji towarzyszyæ bê-
dzie wernisa¿ malarstwa Tadeusza G³owali „Poza granicami”.

„Apteka Sztuki” ma siedzibê przy al. Wyzwolenia 3/5.

Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14


