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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY
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

Wiêcej kultury
Rozmowa z Krzysztofem Bugl¹,
wiceburmistrzem Targówka
- Jak¹ wizjê dzia³alnoœci w
sferze kultury mia³ Pan,
obejmuj¹c funkcjê wiceburmistrza Targówka?
- W momencie wyboru do
zarz¹du Dzielnicy Targówek
nie wiedzia³em, jakimi dziedzinami bêdê siê zajmowa³.
Pierwszego dnia us³ysza³em,
¿e bêd¹ to: kultura i oœwiata –
dziedziny, które nie s¹ mi obce.
Nie mogê powiedzieæ, ¿e przychodzi³em na Targówek z
wizj¹, któr¹ chcê realizowaæ;
raczej tworzy³a siê ona w trakcie poznawania tego wszystkiego, co wczeœniej dzia³o siê
na Targówku. Obecny zarz¹d
dzielnicy rozpocz¹³ pracê w
grudniu 2006 roku. Czêœæ naszych dzia³añ zosta³a uwieñczona drobnymi sukcesami,
np. wydaniem „Informatora
Targówka” (choæ ró¿nie ocenianego), rozpoczêciem prac

nad realizacj¹ marzenia wielu
mieszkañców – Warszawskiego Parku Archeologicznego z
grodziskiem, które jest œwiadectwem historii sprzed tysi¹ca lat, wczeœniejszy ni¿ zabytki kultury materialnej po lewej
stronie Wis³y.
dokoñczenie na str. 2

PO¯YCZKA GOTÓWKOWA
do 85 lat
Od 1000 z³ do 50 000 z³ w 2 minuty!
tel. 022

374-26-69

Dojazd do klienta - GRATIS!

Konsultacje w sprawie mostu Krasiñskiego

Gabinety
na Pradze Pó³noc
przyjazne rodzinie
czytaj na str. 5

G³ówni zainteresowani spraw¹ - mieszkañcy osiedla
Œliwice, obok którego ma przebiegaæ trasa, nie zostawili
suchej nitki na projekcie. Podczas przygotowywania za³o¿eñ projektowych ca³kiem zapomniano o tym osiedlu.
Teraz okaza³o siê, ¿e trasa zamkniêcie ulicy Kotsisa i tak
ma zaj¹æ ulicê Kotsisa – g³ów- ca³kiem parali¿uje ruch na
ny dojazd od ul. Jagielloñskiej. osiedlu. Mamy szko³ê, przedZaproponowano pozostawie- szkole, sklep spo¿ywczy, honie dojazdu tylko od ul. Bu- tel, warsztat samochodowy –
dzyñskiej-Tylickiej, co oprote- jak do nich dojechaæ? Jak
dokoñczenie na str. 3
stowali mieszkañcy, poniewa¿

Chcesz skorzystaæ z ulg podatkowych,
które Ci przys³uguj¹?
Pomo¿emy wype³niæ PIT za 2007 r.

Chcesz odzyskaæ czêœæ podatku VAT
na materia³y budowlane?
Pomo¿emy wype³niæ dokumenty do urzêdu skarbowego.

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

Biuro
rachunkowe
dpm s.c.
tel. 0604 97 55 80
www.dpmsc.pl

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
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.
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WESELNY
„M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

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

Druga linia metra
coraz bli¿ej
10 kwietnia w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc odby³o siê spotkanie informacyjne w sprawie drugiej linii metra. Kto
jednak liczy³ na jakieœ prze³omowe deklaracje, ten siê zawiód³. Dyrektor Metra Warszawskiego Jerzy Lejk przedstawi³ zarys za³o¿eñ projektowych licz¹cego nieco ponad 6 km d³ugoœci centralnego odcinka drugiej linii, który bêdzie
siê sk³ada³ z siedmiu stacji. Ca³a druga
linia bêdzie docelowo liczy³a ich a¿ 26.
Najprawdopodobniej na praskim brzegu
jako pierwsza zacznie powstawaæ stacja Stadion, ze wzglêdu na znacznie wiêkszy zakres prac. Ta stacja w ca³oœci bêdzie zatopiona w wodzie, stanie siê te¿ wêz³em przesiadkowym, poniewa¿ znajdzie siê tam rozga³êzienie na dwa kierunki: pó³nocno-wschodni i
po³udniowo-wschodni oraz wygodne po³¹czenie z przystankiem PKP Stadion. Jest w tym
zakresie dobra wspó³praca z PKP PLK, co
mocno podkreœla³ dyrektor Metra.
Budowa stacji zmodyfikowan¹ metod¹
odkrywkow¹ zak³ada, ¿e w pierwszej kolejnoœci bêd¹ wykonywane stropy, aby jak
najszybciej umo¿liwiæ przywrócenie ruchu
na skrzy¿owaniach. Dopiero pomiêdzy
wybudowanymi stacjami tarcze wiertnicze
wydr¹¿¹ tunele. To ma byæ najmniej czasoch³onny etap prac, chocia¿ sam monta¿
tarczy dr¹¿¹cej tunel zabierze dwa- trzy
miesi¹ce. Do budowy œcian tuneli wybrano tañsz¹ i wygodniejsz¹ technologiê ¿elbetow¹, zamiast ¿eliwnej, stosowanej w
pierwszej linii metra. Sta³ymi konsultantami zostali dwaj najwybitniejsi specjaliœci od budowy metra w warunkach zbli¿onych do warszawskich – w Barcelonie i
Tuluzie. Zastosowano technologiê nowoczesn¹ i pozwalaj¹c¹ na szybki postêp
prac. Zmechanizowane tarcze w betonowej obudowie pozwol¹ posuwaæ siê w tempie ok. 15m na dobê (przy dotychczasowych dwóch metrach na dobê). W tej technologii ma byæ tak¿e realizowany ostatni
odcinek pierwszej linii metra.
Iloœæ wydobytego urobku siêgnie nawet 1,5 mln m3. Choæ jego czêœæ bêdzie
ponownie zagospodarowana do przykrycia stacji i ukszta³towania terenów s¹siaduj¹cych z nimi, to Metro Warszawskie ju¿ teraz na swej stronie internetowej zamieœci³o og³oszenie dla chêtnych
do odbioru ziemi. Do jej transportowania zostanie prawdopodobnie wybudowana tymczasowa bocznica kolejowa.
Wszystkie stosowne dokumenty pozwalaj¹ce na rozpoczêcie kolejnych etapów
prac przy projektowaniu i budowie metra
zosta³y ju¿ uzyskane. Wykonawca szczegó³owego projektu ma byæ wybrany w
wyniku dialogu konkurencyjnego. Decyzjê
w tej sprawie poznamy do po³owy maja.
Od momentu wy³onienia wykonawcy rusza zegar odmierzaj¹cy 45 miesiêcy – 23
na projektowanie i 22 na sam¹ budowê.
Zakoñczenie prac planowane jest na pocz¹tek roku 2012. Wybór taboru nast¹pi
w drugim b¹dŸ trzecim kwartale 2008.
Docelowo ma zostaæ zakupionych 300 jednostek taboru dla ca³ej linii metra.
Czy zd¹¿ymy na Euro 2012? Jerzy
Lejk unika³ odpowiedzi na to pytanie.
Aby maksymalnie usprawniæ koordynacjê dzia³añ i b³yskawicznie podejmowaæ
decyzje powo³ano Komitet Steruj¹cy.
Mieszkañcy Pragi pytali czy metro bêdzie negatywnie oddzia³ywaæ na s¹siaduj¹ce z nim budynki. Dyrektor Lejk uspokaja³, ¿e temu problemowi poœwiêcona jest
szczególna uwaga. Przygotowany przez
Politechnikê Warszawsk¹ system monitoringu oddzia³ywañ zostanie zamontowany na znacznym obszarze. Gêsto rozmieszczone czujniki wychwyc¹ wszystkie
parametry w trakcie eksploatacji metra,
podczas jego budowy, a nawet przed jej
rozpoczêciem (dla ustalenia t³a).
Du¿o w¹tpliwoœci dotyczy³o rozwi¹zañ
komunikacyjnych na czas budowy. ZTM
zapewnia, ¿e Al. Solidarnoœci bêdzie
przejezdna. Powstanie te¿ ³¹cznik tramwajowy z ul. Jagielloñsk¹, dziêki czemu
tramwaje wyje¿d¿aj¹ce z 11 Listopada

bêd¹ mog³y omin¹æ plac budowy i tras¹:
Targowa – Ratuszowa – Jagielloñska dostaæ siê na most Œl¹sko-D¹browski.
Zg³aszano tak¿e zastrze¿enia do lokalizacji stacji Szwedzka, pierwszej na projektowanym pó³nocno-wschodnim odcinku drugiej
linii. Ta sprawa nie jest przes¹dzona, bowiem
nie ma jeszcze decyzji lokalizacyjnej.
Pytanie czy warto dublowaæ metro z lini¹
œrednicow¹ kolei uznano niemal za niestosowne. Z dziewiêciu wariantów fachowcy
wybrali najlepszy - to powinno rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci. Chyba nie rozwia³o. Kr.

Wiêcej kultury
dokoñczenie ze str. 1

- Jak Pan ocenia funkcjonowanie placówek kultury
na Targówku?
- Orientacjê na temat funkcjonowania DK „Zacisze”, DK
„Œwit” i Biblioteki Publicznej
uzyska³em bardzo szybko, bo
osoby kieruj¹ce tymi placówkami s¹ bardzo otwarte na
wspó³prace z w³adzami dzielnicy. Doœæ ³atwo znaleŸliœmy
wspólny jêzyk, by realizowaæ,
zapisane w ustawach o samorz¹dzie gminnym i samorz¹dzie powiatowym, zadania w
dziedzinie upowszechniania
kultury oraz ochrony i opieki
nad zabytkami. Samorz¹d powinien przybli¿aæ mieszkañcom wszystko, co wi¹¿e siê z
pojêciem kultury, zachêcaæ do
korzystania z oferty kulturalnej
swojej dzielnicy i innych czêœci Warszawy. Za sukces
mogê uznaæ, ¿e w ubieg³ym
roku, po 12 latach starañ, na
Targówku pojawi³o siê kilkanaœcie s³upów og³oszeniowych .
Dziêki temu mo¿emy bezpoœrednio docieraæ do mieszkañców z informacj¹ o wielu dzia³aniach. Przebudowaliœmy
stronê internetow¹ urzêdu
dzielnicy, wprowadzaj¹c tam
nowe elementy, np. mo¿liwoœæ
œci¹gania plakatów czy Informatora o Warszawskim Parku
Archeologicznym. Mieszkañcy
mog¹ pozyskaæ informacje, nie
wychodz¹c z domu.
- Jak konkretnie urz¹d
wspiera dzia³ania z dziedziny kultury?
- Narzêdzia, które stosujemy,
s¹ wielorakie. W³¹czyliœmy
urz¹d dzielnicy jako kolejny
podmiot do realizacji zadañ,
zwi¹zanych z upowszechnianiem kultury. Wzmacniamy tradycyjne na Targówku koncerty
poniedzia³kowe, rozszerzaj¹c
ich gamê: czasem jest to recital jednej z gwiazd, spektakl
Emilii Krakowskiej, spotkanie z
Krystyn¹ Sienkiewicz, czasem
– koncert zespo³u rockowego.
Chcemy pokazaæ mieszkañcom, ¿e dla samorz¹du lokal-

nego wa¿ni s¹ zarówno ludzie
m³odzi, jak ci, którzy maj¹ wiêcej wolnego czasu i spêdzaj¹
go aktywnie, np. jako uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W ubieg³ym roku zakupiliœmy czwarty w Warszawie i
chyba drugi w Polsce dla instytucji samorz¹dowej, projektor
cyfrowy dla kina w DK „Œwit”.
Zosta³ tam równie¿ zainstalowany nowoczesny system
dŸwiêku. W ci¹gu 2 – 3 lat
chcemy zmodernizowaæ salê
kinow¹ w DK „Œwit”.
Bêdziemy kontynuowaæ tradycjê imprez plenerowych.
Zorganizowane w ubieg³ym
roku pierwsze Dni Targówka
przyci¹gnê³y sporo mieszkañców; powtórzymy je w tym
roku. 30 sierpnia, po raz
pierwszy na Targówku odbêdzie siê Œwiêto Folkloru –
przegl¹d zespo³ów folklorystycznych z krêgu krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Tradycyjnie wspieraæ bêdziemy XIV
ju¿ Turniej Rycerski. We wrzeœniu zaprosimy mieszkañców
na piknik historyczny.
Od 11 kwietnia, po raz
pierwszy na praskiej stronie
Warszawy odbêdzie siê Przegl¹d Kina Europejskiego. W
kinie DK „Œwit” mo¿na bêdzie
obejrzeæ premiery filmowe „z
najwy¿szej pó³ki”. Chcemy, by
Przegl¹d sta³ siê imprez¹ cykliczn¹. Trwaj¹ przygotowania
do w³¹czenia Targówka w obchody Roku Chopinowskiego.
21 listopada odbêdzie siê koncert muzyki Józefa Elsnera,
pierwszego nauczyciela Fryderyka Chopina.
- Jaka jest oferta kulturalna dla dzieci i m³odzie¿y?
- Przy pomocy Domów Kultury i Biblioteki Publicznej zaczêliœmy bardzo intensywn¹
wspó³pracê z naszymi placówkami oœwiatowymi, by poprzez
te instytucje zaproponowaæ
dzieciom i m³odzie¿y imprezy
o ró¿norodnym charakterze.
Wzmocniliœmy dofinansowanie
imprez, konkursów odbywaj¹cych siê w szko³ach i przed-

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

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

szkolach; dwukrotnie zwiêkszyliœmy nagrody, które s¹ gratyfikacj¹ za wyró¿nienia w Miêdzyszkolnym Konkursie Zespo³ów Teatralnych „Maska” w DK
„Œwit”. Chcemy, by nastêpna,
XV „Maska” sta³a siê konkursem ogólnowarszawskim.
Jako urz¹d dzielnicy – inicjujemy konkursy. Bardzo du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³ siê konkurs fotograficzny; uczniowie
wykonali ponad 200 prac.
Pierwszy konkurs poetycki „O
z³ote pióro” zgromadzi³ kilkanaœcie wierszy gimnazjalistów
i uczniów szkó³ podstawowych. Powa¿n¹ imprez¹, o
charakterze ogólnomiejskim,
bêd¹ Dni Kultury w XIII Liceum
im. p³k. Leopolda Lisa Kuli, w
ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta. W dniach 15
– 17 kwietnia odbêdzie siê
przegl¹d zespo³ów teatralnych, konkurs poetycki, konkurs na krótkie prace literackie,
prezentacje multimedialne,
spotkania z ciekawymi ludŸmi,
warsztaty teatralne.
W grudniu ubieg³ego roku w
XIII Liceum Ogólnokszta³c¹cym zainicjowane zosta³y comiesiêczne spotkania z kultur¹, dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych. Wœród zaproszonych goœci byli m.in.:
aktor i wyk³adowca Wojciech
Siemion i jêzykoznawca prof.
Andrzej Markowski. 14 kwietnia z m³odzie¿¹ spotka siê prezes Trybuna³u Konstytucyjnego prof. Marek Safjan.
Zachêcamy m³odzie¿ do
czynnego udzia³u w ró¿nych
typach imprez kulturalnych.
Du¿e nadzieje wi¹¿ê równie¿
z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Dzielnicy, która ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia.
Ze wzglêdu na pogodê opóŸni³ nam siê happening malarski w Parku Bródnowskim Pawe³
Althamer namówi³ studentów
ASP, my – uczniów 2 szkó³ podstawowych do akcji, podczas
której wymalowanych zostanie
kilka ³awek i dwie alejki prowadz¹ce na plac zabaw dla dzieci.
Bêdzie to dla dzieci ciekawe
prze¿ycie i mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa w czymœ, co
mo¿na nazwaæ wydarzeniem
kulturalnym czy nawet – sztuk¹.
Do dzia³añ na rzecz kultury
w³¹czamy tak¿e budynek urzêdu Targówka. W ubieg³ym roku
salê konferencyjn¹ przemianowaliœmy na „Galeriê Kondratowicza 20”; mam nadziejê, ¿e w
po³owie bie¿¹cego roku rozpoczniemy tu dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ na trochê wy¿szym ni¿ do
tej pory poziomie artystycznym.
- Czy œrodki finansowe, jakimi dzielnica dysponuje na cele
kulturalne, s¹ wystarczaj¹ce?
Jak mo¿na je zwiêkszyæ?

- Odpowiadaj¹c, wpadam w
pewien dualizm. Jako cz³onek
zarz¹du, odpowiedzialny za
wykonanie ca³ego bud¿etu
(dok³adnie: za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy) muszê powiedzieæ, ¿e
tak. Na rok 2008 kwota ta wynosi 2 075 000 z³. Natomiast,
gdybyœmy mieli mo¿liwoœæ wydatkowania wiêkszych pieniêdzy na dzia³alnoœæ kulturaln¹ –
bylibyœmy w stanie to zrobiæ.
Kultura jest dziedzin¹, która
wymaga dofinansowania, dotowania. Niestety, w latach 90. trochê za daleko odeszliœmy od
mecenatu pañstwa, na rzecz
samodzielnoœci placówek kultury, w kierunku „niewidzialnej rêki
rynku”, która równie¿ mia³a pomóc tym instytucjom w przetrwaniu. Na szczêœcie, na Targówku wszystkie instytucje
jakoœ sobie poradzi³y, choæ
prze¿y³y „chude lata”. Podejmujemy dzia³ania, zmierzaj¹ce do
przyci¹gniêcia osób i firm do
wspó³organizowania imprez,
pozyskiwania sponsorów – mecenasów kultury. Warto przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uhonorowa³a firmê STO z Targówka nagrod¹
Mecenasa Kultury, m.in. za wieloletnie wspieranie Turnieju Rycerskiego i Domu Kultury „Œwit”.
- Dzia³ania na rzecz kultury prowadz¹ te¿ spó³dzielnie
mieszkaniowe…
- Wspó³pracujemy ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Bródno” i Robotnicz¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Praga” przy organizowaniu spotkañ œwi¹tecz-

nych dla dzieci, festynów z
okazji Dnia Dziecka oraz wystaw i konkursów.
- Na ok³adce „Informatora
Targówka”, a tak¿e mapy
dzielnicy, widnieje obiekt
kulturalny o którym nie mówiliœmy, Teatr „Rampa”.
- Teatr „Rampa” wprawdzie
nie jest jednostk¹ dzielnicow¹,
ale znajduje siê na terenie dzielnicy i jest wizytówk¹ Targówka.
Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy powiem, ¿e dziêki naszej pomocy,
w ubieg³ym roku uda³o siê uzyskaæ pieni¹dze na modernizacjê
tej placówki kultury. W 2007
roku rozpocz¹³ siê tu cykl imprez
dla naszej m³odzie¿y. W Teatrze
„Rampa” odby³y siê 3 spektakle.
Ka¿dy z nich poprzedzony by³
s³owem wstêpnym osoby wspó³pracuj¹cej przy danej sztuce;
po spektaklu m³odzie¿ mia³a
mo¿liwoœæ rozmowy z aktorami czy re¿yserem. Chcemy kontynuowaæ takie spotkania. Trzykrotnie na scenie Teatru „Rampa” wystêpowa³ teatr jednego z
naszych liceów. By³o to dla m³odzie¿y bardzo emocjonuj¹ce
prze¿ycie – wystêp na deskach
profesjonalnego teatru jest swego rodzaju nobilitacj¹. Wydaje
mi siê, ¿e w miarê up³ywu czasu wspó³praca miêdzy urzêdem
dzielnicy a Teatrem „Rampa”
bêdzie siê utrwalaæ i poszerzaæ.
- Dziêkujê za rozmowê, w
której tylko marginesowo
pojawi³a siê druga dziedzina, za któr¹ jest Pan odpowiedzialny – oœwiata. Mam
nadziejê, ¿e na ten temat
porozmawiamy w czerwcu.
Rozm. Zofia Kochan

KREDYTY
√ 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

Plebiscyt Mieszkañców Nowych Domów i Mieszkañ 2007 - IV edycja

nowa gazeta praska

3

RSM PRAGA na DRUGIM MIEJSCU SUPERDENTYSTA

Twój g³os w wa¿nej sprawie - tak brzmia³o has³o
IV edycji Plebiscytu Mieszkañców Nowych Domów
i Mieszkañ. Plebiscyt po raz czwarty zorganizowa³a
spó³ka Murator EXPO, partnerem w dziedzinie realizacji i opracowania badañ by³ Instytut GFK Polonia.
Plebiscyt Mieszkañców niæ zwyciêzców wœród deweloNowych Domów i Mieszkañ perów i spó³dzielni mieszkaniojest badaniem okreœlaj¹cym wych w trzech kategoriach;
poziom satysfakcji klienta, Rzetelnoœæ, Jakoœæ Obs³ugi
który dokona³ zakupu nowe- Klienta oraz Atrakcyjnoœæ Ofergo domu lub mieszkania na ty. Deweloperzy i spó³dzielnie
rynku pierwotnym.
mieszkaniowe, których inweW organizowanym w 2007 r. stycje ujête zosta³y w tegoroczbadaniu udzia³ wziêto 815 nym badaniu podzieleni zostamieszkañców nowych sto- li na firmy, które w latach 2004³ecznych osiedli, oddanych 2006 odda³y do 400 mieszkañ
do u¿ytku od stycznia 2004 i takie, które odda³y w tym okresie powy¿ej 400 mieszkañ.
do grudnia 2006 roku.
Wyniki badañ, oparte na opiOg³oszenie wyników IV
niach mieszkañców, s¹ Ÿró- edycji Plebiscytu Mieszkañd³em aktualnych informacji o ców Nowych Domów i
jakoœci produktów i us³ug de- Mieszkañ 2007, po³¹czone z
weloperskich, pokazuj¹ zmiany uroczystoœci¹ wrêczenia
zachodz¹ce na rynku mieszka- statuetek laureatom odby³o
niowym. Pozwoli³y tak¿e wy³o- siê podczas Gali Dewelope-

ra w Galerii Porczyñskich w
Warszawie.
Jedn¹ z trzech kategorii tegorocznego
Plebiscytu
Mieszkañców Nowych Domów i Mieszkañ jest „rzetelnoœæ”, rozumiana jako solidne wywi¹zanie siê dewelopera czy spó³dzielni ze z³o¿onych klientowi obietnic, poinformowanie go o wszystkich
kosztach, a tak¿e jakoœæ zawartej umowy.
Ocena rzetelnoœci deweloperów i spó³dzielni mieszkaniowych nie zmieni³a siê w stosunku do poprzedniego roku. Prawie po³owa zainteresowanych
zakupem mieszkania dobrze
ocenia okres budowy i terminowoœæ oddania mieszkania do
u¿ytku (z 45% do 48% - wzrost
o 3% w ci¹gu roku).
Zwyciêzc¹ Plebiscytu
Mieszkañców Nowych Do-

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

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

mów i Mieszkañ 2007, w kategorii JAKOŒÆ OBS£UGI
KLIENTA, wœród firm, które w
latach 2004-2006 odda³y do
u¿ytku ponad 400 mieszkañ,
zosta³a firma PIB EBEJOT
Sp. z o.o. W tej kategorii, jak¿e wa¿nej z punktu widzenia
rzetelnoœci obs³ugi, uczestnicy plebiscytu II miejsce przyznali Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „PRAGA”.
Jest wiêc powód do satysfakcji i gratulacji dla pracowników spó³dzielni.

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

LOMBARD
- PO¯YCZKI POD ZASTAW
- NISKIE OPROCENTOWANIE
- MO¯LIWOŒÆ NEGOCJACJI

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

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

Nasze okulary nie k³ami¹
Zdarzy³o siê coœ z³ego Twoim okularom. Bez nich nie
mo¿esz nic robiæ, nawet poruszaæ siê po ulicy. Nie martw
siê. PrzyjedŸ na Pragê. Drogê wska¿e Ci szyld „OPTOKAN”
na rogu Kondratowicza i £abiszyñskiej. W pawilonie od
frontu znajduj¹ siê sklepy: z ubiorami i spo¿ywczy. Z drugiej strony, obok poczty jest wejœcie do Centrum Optyki
Okularowej „OPTOKAN”.
Od progu spogl¹daj¹ na Ciebie mi³e twarze z plakatów. Okulary dodaj¹ im uroku. Otwarte drzwi na wprost zapraszaj¹ do
jasno oœwietlonego salonu, b³yszcz¹cego szk³em i lustrami.
Ca³¹ œcianê zajmuje rega³ wype³niony okularami. Przy owalnej ladzie wygodne krzes³a zachêcaj¹ by zasi¹œæ przed lustrem i przymierzyæ okulary.
- W czym mo¿emy pomóc? - pytaj¹ sprzedawcy. Ka¿dy zaprasza do swojego stanowiska. Nie bardzo jeszcze wiesz czego
chcesz, ale ju¿ nie czujesz siê zagubiony. S³yszysz zapewnienie, ¿e z ponad dwóch tysiêcy mo¿liwoœci obs³uga pomo¿e wybraæ to, co jest najlepsze dla konkretnej osoby. Oczywiœcie, ¿e
chodzi o skorygowanie wady wzroku, ale tak¿e o coœ jeszcze.
Od dawna wiadomo, ¿e okulary to proteza dla oczu, od niedawna traktowane s¹ jako wielce atrakcyjna bi¿uteria i narzêdzie, dziêki któremu mo¿na nadaæ twarzy okreœlony wyraz: ciep³y, przyjemny, sympatyczny lub zimny odpychaj¹cy. Samemu
mo¿na próbowaæ, ale warto zaufaæ doœwiadczonemu sprzedawcy: mieli przed sob¹ setki twarzy i potrafi¹ dobraæ odpowiednie
okulary do niepowtarzalnego, indywidualnego oblicza.
Szk³a dobiera siê po komputerowym badaniu wzroku. Przez
kameraln¹ poczekalniê wchodzisz do nowoczeœnie wyposa¿onego gabinetu. Mi³a pani doktor zaprasza na fotel, przysuwa ruchom¹ czêœæ stolika z aparatur¹. Wszystko ustawia na
wygodnej dla Ciebie wysokoœci. Zestaw japoñskiej firmy TOPCON okreœla stan oczu i wskazuje, czego im potrzeba. Recepta wêdruje do warsztatu za œcian¹, gdzie na japoñskich
komputerach nowej generacji nadaje siê szk³om po¿¹dany
kszta³t z dok³adnoœci¹ do 0,05 mm. Wracasz do estetycznie
urz¹dzonej poczekalni. Czas oczekiwania skróci przejrzenie
kolorowych tygodników lub ogl¹danie telewizji. Uspakaja-

j¹co podzia³aj¹ tapety i wyk³adziny w stonowanych kolorach
oraz umieszczone wokó³ roœliny doniczkowe. Pó³ godziny mija
bardzo szybko. Okulary s¹ gotowe, mo¿na je za³o¿yæ. Widzisz
lepiej, œwiat jest piêkniejszy.
- Dysponujemy sprzêtem diagnostycznym i optycznym najwy¿szej klasy, lepszym ni¿ zagraniczne firmy, które tak agresywnie reklamuj¹ siê w telewizji - mówi szef COO OPTOKAN Mo¿emy obs³u¿yæ kilkusettysiêczne miasto. Nie ma u nas marmurów ani z³ota, ale zak³ad jest tak urz¹dzony by dobrze czu³
siê w nim cz³owiek nawyk³y do luksusu, a biedniejszy nie prze¿ywa³ stresów. W naszych okularach chodz¹ m.in. s³awny sportowiec, spikerka II Programu TV, osoby z lokalnej w³adzy, ¿ony
polityków (ró¿nych opcji), dziennikarze, znany na Pradze ks.
Stanis³aw i zakonnice. Popularne piosenkarki zamawia³y soczewki kontaktowe. Jesteœmy nastawieni na obs³ugê wszystkich klientów: od dzieci, które dopiero rozró¿niaj¹ obrazki do
seniorów. Warto przyjœæ w³aœnie do nas, bo 95% okularów wykonujemy w pó³ godziny - NAJSZYBCIEJ W POLSCE.
Mamy najwiêkszy w stolicy wybór oprawek (ponad dwa tysi¹ce!). Komputerowe badanie wzroku u nas jest najtañsze w
Warszawie. Stosujemy jedyne soczewki kontaktowe, które maj¹
filtr ultrafioletowy chroni¹cy przed promieniowaniem z monitorów komputerowych. Codziennie, non stop, przyjmuje lekarz
okulista - nie trzeba siê zapisywaæ. Jesteœmy ca³kowicie polsk¹
firm¹, lepsz¹ od zagranicznych, które dziêki ró¿nym u³atwieniom maj¹ otwart¹ drogê ekspansji na rynek polski.
Rodakom postrzegaj¹cym przysz³oœæ w wymiarze globalnym
proponujê has³o: „Poruszajmy siê w Unii Europejskiej z podniesion¹ g³ow¹, a jeœli w okularach to najlepiej z OPTOKANU”.
W konkurencji z Zachodem nasza firma wygrywa!

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

S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Konsultacje w sprawie mostu Krasiñskiego

na Pradze Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

sprawnie dotrze stra¿ po¿arna
czy pogotowie? – pytali oburzeni mieszkañcy. Ulica Budzyñskiej-Tylickiej, na któr¹ ma
byæ przeniesiony ca³y ruch dojazdowy ma zaledwie ok. 10
metrów i koñczy siê bram¹
wjazdow¹ do FSO. Ka¿da
wje¿d¿aj¹ca lub wyje¿d¿aj¹ca
stamt¹d ciê¿arówka ca³kowicie blokuje przejazd.
Innym punktem zapalnym
by³y tereny zielone wzd³u¿ ul.
Kotsisa. Znajduje siê tu plac
zabaw dla dzieci i boisko sportowe, których nie ma gdzie
przenieœæ. Takie tereny s¹
istotne dla ka¿dej spo³ecznoœci, a szczególnie, jak w przypadku Œliwic, nara¿onej na
uci¹¿liwe s¹siedztwo fabryki
FSO oraz ulicy Jagielloñskiej.
Na osiedlu jest coraz wiêcej

dzieci, czy maj¹ bawiæ siê pod
mostem? – pytali mieszkañcy.
Dowodzono, ¿e most w projektowanej wersji bêdzie zakorkowany, a zatory przenios¹ siê
na ulicê Jagielloñsk¹ – jedyny
wyjazd ze Œliwic. Mieszkañcy
jednoznacznie okreœlili swoje
stanowisko rozwijaj¹c transparent z has³em: Tramwaj, rower,
pieszy - tylko to nas cieszy!
WeŸmiemy pañstwa zastrze¿enia pod uwagê – odpowiadali ugodowo projektanci,
ale im d³u¿ej trwa³a dyskusja,
tym jaœniej by³o widaæ, ¿e ani
projektanci, ani ZDM (obecny
w osobie jednej, mocno spóŸnionej pani dyrektor) nie s¹
merytorycznie przygotowani i
nie bardzo orientuj¹ siê w lokalnych warunkach. Za konieczn¹ uznano wizjê lokaln¹
na miejscu.

... i na Targówku
Mieszkañców reprezentowa³ przede wszystkim zarz¹d
dzielnicy i radni, którzy zgodnie poparli ideê mostu, choæ
sam projekt im siê nie bardzo
podoba³. Za b³¹d uznano w³¹czenie trasy mostowej w ulicê
Budowlan¹ z jej poszerzeniem
jedynie na kilkudziesiêciu metrach. To bez sensu, powstanie w¹skie gard³o i korki – oburzali siê mieszkañcy. Tak jak na
¯oliborzu i Œliwicach uznano,
¿e most bêdzie notorycznie zakorkowany, ale tu wyci¹gniêto
z tego zgo³a inny wniosek. Domagano siê dwupoziomowych
skrzy¿owañ, tak na po³¹czeniu
z Budowlan¹, jak i na Jagielloñskiej. Te zapêdy próbowali
studziæ projektanci i przedstawiciel Stowarzyszenia SISKOM, przypominaj¹c, ¿e
g³ównym celem tej przeprawy
ma byæ poprowadzenie ni¹ linii tramwajowej ³¹cz¹cej Targówek z metrem i kolej¹. Te argumenty jednak nie przekona³y obecnych, podobnie jak g³os

przedstawiciela rowerzystów,
który dowodzi³, ¿e wbrew intencjom wnioskuj¹cych o to,
skrzy¿owanie dwupoziomowe
generowa³oby wiêcej spalin i
ha³asu ni¿ jednopoziomowe z
uspokojonym ruchem. Most
ma byæ przepraw¹ lokaln¹ i nie
za³atwi wszystkich problemów
komunikacyjnych dzielnicy.
Zakrzyczano te¿ radnego z
¯oliborza, który t³umaczy³, ¿e
jego dzielnica wiêcej ruchu
samochodowego nie jest w
stanie przyj¹æ. Doceniono jednak usytuowanie przystanku
tramwajowego nad torami kolejowymi, uznaj¹c to po³¹czenie za wa¿ne i potrzebne
mieszkañcom.
Zapewnieniom burmistrza
Zawistowskiego o pe³nym poparciu w³adz dzielnicy dla tej
przeprawy nieco inny wydŸwiêk nada³o stwierdzenie
przedstawicielki ZDM, ¿e priorytetow¹ inwestycj¹ miasta jest
w tej chwili most Pó³nocny.
Kr.

Diagnoza: Szpital Praski
4 nowa gazeta praska

Komentarz z punktu widzenia opozycji i wiceprzewodnicz¹cego Komisji Zdrowia, Zbigniewa Cierpisza (PiS)
Szpital Praski jest od kilku lat w trudnej
sytuacji finansowej i organizacyjnej. Przyjêcie przez Radê Warszawy, w lipcu 2005r.
„Programu Restrukturyzacji Szpitala Praskiego” oraz wpisanie przebudowy i modernizacji szpitala do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2007
– 2012 tworzy³o nowe perspektywy i dawa³o nadziejê wyjœcia z zapaœci finansowej.
Szpital Praski dla pra¿an jest nie tylko
miejscem, gdzie mo¿na otrzymaæ fachow¹
pomoc o ka¿dej porze dnia i nocy; szpital
to tak¿e historia Pragi. Chcia³bym przypomnieæ Pani Prezydent, ¿e najstarsze budynki kompleksu szpitala pochodz¹ z 1900 r.

Poniewa¿ mieszkañcy Pragi bombardowani byli niepokoj¹cymi informacjami prasowymi o wstrzymaniu modernizacji szpitala i o znacznym uszczupleniu
bud¿etu miasta w zwi¹zku z decyzjami
Biura Polityki Zdrowotnej, z³o¿y³em w
imieniu mieszkañców Pragi i swoim w³asnym interpelacjê do Pani Prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. OdpowiedŸ
na interpelacjê jest zadziwiaj¹ca. Pani
Prezydent informuje mnie, i¿ dyrektor
Biura Polityki Zdrowotnej dostarczy³a
radnym wyczerpuj¹cy materia³ w tej
sprawie i na jego podstawie powinienem
sam sobie wyrobiæ zdanie na ten temat.

Zapozna³em siê z tym materia³em w
przekonaniu, ¿e materia³ jest przygotowany rzetelnie i rzeczywiœcie pozwoli
wyrobiæ sobie zdanie na ten temat.
Fakt wstrzymania modernizacji Szpitala Praskiego jest pewnie Pañstwu bli¿ej znany, poniewa¿ ca³a sprawa dzia³a
siê i dzieje siê w chwili obecnej.
Chcia³bym, abyœmy w tej chwili zajêli
siê faktami, których nie ma w informacji przygotowanej dla radnych przez Biuro Polityki Zdrowotnej. Myœlê, ¿e te informacje bêd¹ równie¿ ciekawe dla
mieszkañców Pragi.

Program „Otwarte obiekty sportowe” dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w dzielnicy Bia³o³êka
W³adze Dzielnicy Bia³o³êka serdecznie zapraszaj¹ wszystkie dzieci i m³odzie¿
szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach
programu „Otwarte Obiekty Sportowe” oraz „Sportowa Bia³o³êka” w terminie
od 14 stycznia do 14 czerwca 2008 roku.
Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ
pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych - dzieci i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach:
pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych.
Zajêcia sportowe prowadzone w programie maj¹ charakter otwarty,
ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.
Miejsca prowadzenia zajêæ: * O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej
dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez Pañstwa szkole.

OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE - BIA£O£ÊKA
1. Szko³a Podstawowa nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65
Dyscypliny: pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na
- Poniedzia³ek w godz. 15.10-18.30
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i
- Wtorek w godz. 13.30-15.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i
- Œroda w godz. 12.35-16.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i
- Czwartek w godz. 15.10-17.40
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i

Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81

2. Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10
Dyscypliny: pi³ka no¿na, lekkoatletyka
- Poniedzia³ek w godz. 16.20-18.10 i 16.00-21.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Wtorek w godz. 20.00-21.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Czwartek w godz. 14.30-17.30 i 14.00-18.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Pi¹tek w godz. 15.15-18.15
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48

3. Szko³a Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3
Dyscypliny: pi³ka siatkowa
- Poniedzia³ek w godz. 14.40-16.40
Instruktorzy: Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Wtorek w godz. 15:30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 23 811-40-07
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Czwartek w godz. 15.30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 022 811-40-07
- Sobota w godz. 9.30-12.30
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07

4. Gimnazjum nr 121, ul. P³u¿nicka 4
Dyscypliny: pi³ka rêczna
- Poniedzia³ek w godz. 17.00-20.00
Instruktorzy: Krzysztof Gronowski, tel. 022 811-26-08
- Wtorek w godz. 13.30-18.30
Instruktorzy: Dorota S³omiñska, tel. 022 811-26-08
- Œroda w godz. 16.00-19.00
Instruktorzy: Ewa Biñkowska, tel. 022 811-26-08
- Czwartek w godz 15.15-19.15
Instruktorzy: Agnieszka Œwidziñska, tel. 022 811-26-08

5. Gimnazjum nr 122, ul. Van Gogha 1
Dyscypliny: koszykówka, pi³ka siatkowa
- Poniedzia³ek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Wtorek w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80
- Œroda w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Czwartek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski, tel. 022 884-43-80
- Pi¹tek w godz. 15.00-17.00 i 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80

To, czego nie ma w materiale przygotowanym przez Biuro Polityki Zdrowotnej:
1. Pismo dyrektora Kulika do dyrektor Wierzchowskiej z 9 listopada 2007 r.
2. Notatka ze spotkania dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej, które odby³o siê
23 sierpnia 2007r. z jej inicjatywy z generalnym wykonawc¹ rozbudowy Szpitala Praskiego - Grup¹ 3 J.
Dyrektor Wierzchowska, pismem o
sygnaturze PZ.III.AK.8022/352/07 z
19. 09. 2007 r. zwróci³a siê do dyrektora Kulika o dokonanie oceny formalno prawnej umowy Nr 668/INWEST/2007,
zawartej 29 sierpnia 2007 r. pomiêdzy
Szpitalem Praskim a Konsorcjum 3J na
wykonanie zadania inwestycyjnego
„Przebudowa wraz z rozbudow¹ Szpitala
Praskiego – budynek A-2 w Warszawie”
I co na to zapytanie odpowiada dyrektor Kulik w swym piœmie z 9 listopada
o sygnaturze RM-DI-IS/7021-5855/07?
… „uprzejmie informujê, ¿e przedstawione dokumenty nie pozwalaj¹ w pe³ni oceniæ prawid³owoœci zastosowania
procedur Prawa Zamówieñ Publicznych,
a tym samym o uniewa¿nienie umowy w
trybie art.146 PZP. Stwierdziæ natomiast
nale¿y, ¿e na obecnym etapie nie ma
mo¿liwoœci rozwi¹zania umowy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Z analizy umowy wynika natomiast, ¿e
zawarcie umowy na przebudowê ca³ego
budynku A-2 zosta³o oszacowane na kwotê 66 639 586,38 z³, która to kwota zdaniem Biura Rozwoju Miasta stanowi górny
limit przedmiotowego zobowi¹zania, weryfikowany wartoœciowo – w kontekœcie
brzmienia paragrafu 1 ust. 3 ww. umowy…., poprzez dostosowanie wysokoœci
faktycznie zaci¹gniêtego zobowi¹zania do
mo¿liwoœci finansowych Zamawiaj¹cego”.
St¹d moim zdaniem nie jest jednoznaczne czy nast¹pi³o naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych, a w konsekwencji ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
Na przedostatniej sesji Rady Warszawy w punkcie „Informacja Pani Prezydent na temat Szpitala Praskiego” zada³em pytanie dyrektor Wierzchowskiej:
czy uczestniczy³a w spotkaniu z Konsorcjum 3J przed podpisaniem umowy?
Dyrektor Wierzchowska – publicznie
zaprzeczy³a!
Szanowni pañstwo; 23 sierpnia 2007 r.,
czyli na szeœæ dni przed podpisaniem
umowy (przypominam umowa zosta³a
zawarta 29 sierpnia) w Szpitalu Praskim
odby³o siê spotkanie.
Dyrektor Wierzchowska jako przedstawiciel organu za³o¿ycielskiego Szpitala
Praskiego, który w ca³oœci finansuje realizacjê inwestycji, by³a zainteresowana
poznaniem przedstawicieli Inwestora Zastêpczego jak i Generalnego Wykonawcy.
Pani dyrektor pozytywnie oceni³a zawartoœæ umowy w tym:
- zapisy, ¿e umowa bêdzie zawarta
na ca³y proces inwestycyjny „pod klucz”
z podzia³em na poszczególne lata bud¿etowe, uwzglêdniaj¹ca wysokoœæ nak³adów na rok 2007,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, z podzia³em na poszczególne lata zapotrzebowania finansowego oraz zakresem
prac do realizacji.
Na koniec spotkania dyrektor Wierzchowska poinformowa³a zebranych, ¿e
Urz¹d m.st. Warszawy dotrzyma zobowi¹zañ i na realizacjê inwestycji bêd¹
gwarantowane œrodki finansowe w kolejnych latach, zgodnie harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
Termin podpisania umowy, zgodnie z
przepisami Prawo Zamówieñ Publicznych,
wyznaczono na 29.08.2007 r. na godz. 10.
W kontekœcie przedstawionych faktów, chcia³bym za poœrednictwem „Nowej Gazety Praskiej”, zapytaæ Pani¹ Dyrektor Wierzchowsk¹, co takiego siê wydarzy³o w ci¹gu 20 dni, ¿e 19 wrzeœnia
2007 r. wyst¹pi³a Pani do dyrektora
Kulika o dokonanie oceny umowy?
Dyrektor Kulik, pewnie zaskoczony
tym pismem, d³ugo zwleka³ z odpowiedzi¹, by ostatecznie 9 listopada udzieliæ Pani, nie do koñca satysfakcjonuj¹cej, odpowiedzi.
Pani jednak dalej, jak walec, próbowa³a rozjechaæ umowê z Konsorcjum 3 J.
Niezadowolona z odpowiedzi dyrektora Kulika postanowi³a Pani uderzyæ w

innym miejscu, tzn. zweryfikowaæ kosztorys inwestorski wyceniony na poziomie II kwarta³u 2007 r.
Ju¿ 26 listopada 2007 r. zleci³a Pani
„niezale¿nemu” in¿ynierowi budownictwa
weryfikacjê i aktualizacjê kosztorysów.
W tym miejscu chcemy wiedzieæ, kto i
za jakie pieni¹dze zrobi³ ten kosztorys?
Czy mo¿e wykona³a go firma zwi¹zana z Panem „J”- by³ym dyrektorem
Szpitala Praskiego?
Ten niezale¿ny in¿ynier obni¿y³ kosztorys inwestorski do kwoty 57 742 190 z³.
Ciekawi mnie tak¿e, dlaczego Biuro
Prawne i zastêpcy Skarbnika nie wyrazili stanowiska w odpowiedzi na pytanie
zadane przez Pani¹ w dniu 6 grudnia
2007 r. odnoœnie istnienia istotnych przeszkód prawnych w przekazaniu przez
Miasto dotacji, w zwi¹zku ze zrealizowaniem przez wykonawcê czêœci zadania inwestycyjnego stanowi¹cy przedmiot umowy o roboty budowlane.
Kolejne pytanie do dyrektora Biura
Rozwoju Miasta, dyrektora Kulika, czy
Pana opinia wydana na proœbê Biura
Polityki Zdrowotnej wystosowan¹ w piœmie z dnia 21 grudnia 2007 r., na podstawie której dyrektor Wierzchowska
odmówi³a zap³acenia nale¿noœci za czêœciowe wykonanie zadania inwestycyjnego, by³a konsultowana z Biurem Prawnym. Czy istnieje opinia w tej sprawie?
Dlaczego o to pytam? Bo to w³aœnie
ta opinia sta³a siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ wstrzymania zap³aty za wykonane prace w Szpitalu Praskim o czym dyrektor Wierzchowska informuje ju¿ nowego dyrektora Szpitala Praskiego Paw³a Obermeyera, pismem o sygnaturze
PZ.III.MD.8022-02/08 z dnia 10 stycznia 2008 r.
Odmowa dotyczy³a kwoty opiewaj¹cej na 3 699 843,36 z³ za wykonanie
stanu zero i konstrukcji parteru.
Dalej fakty potoczy³y siê ju¿ szybko.
23 stycznia 2008 r. pismem o sygnaturze NrPZ.III.8022-28/08 – Biuro Polityki Zdrowotnej podjê³o decyzjê o wstrzymaniu inwestycji.
Id¹c za ciosem dyrektor Wierzchowska dalej „walcowa³a” Szpital Praski.
Na wniosek Biura Polityki Zdrowotnej, zastêpca prezydenta Warszawy
Jaros³aw Kochaniak zwróci³ siê do niezale¿nego od stron sporu podmiotu
zewnêtrznego – Urzêdu Zamówieñ
Publicznych.
Dyrektor Departamentu Urzêdu Zamówieñ Publicznych pismem z dnia 5 lutego poinformowa³ Urz¹d m.st. Warszawy o wszczêtym postêpowaniu.
I wreszcie mamy fina³. Wiceprezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w dniu 19
marca 2008 r wydaje swoje orzeczenie,
w którym czytamy:
„Upr zejmie informujê, i¿ Prezes
Urzêdu Zamówieñ Publicznych, dzia³aj¹c na podstawie art.170 ust 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ
publicznych, przeprowadzi³ kontrolê
nastêpcz¹ o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudow¹ Szpitala Praskiego – budynek
A-2 w Warszawie”.
„Zamawiaj¹cy nie przed³u¿aj¹c terminu sk³adania ofert naruszy³ przepis
art.38 ust 6 ustawy. Zaniechanie terminu sk³adania ofert w zwi¹zku z dokonanymi modyfikacjami mog³o utrudniæ
wykonawcom prawid³owe sporz¹dzenie
oferty i co za tym idzie, utrudniæ prowadzenie postêpowania z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencji. Z uwagi
jednak na fakt, ¿e wykonawcy zostali o
modyfikacjach prawid³owo poinformowani i nie z³o¿yli protestów na d³ugoœæ
terminu sk³adania ofert, brak jest podstaw, by stwierdziæ, ¿e naruszenie to
mia³o wp³yw na wynik postêpowania i
skutkuje niewa¿noœci¹ umowy w sprawie zamówienia publicznego”.
„Kontrola nastêpcza wykaza³a naruszenia, które nie stanowi¹ ra¿¹cego naruszenia ustawy, nie mia³y wp³ywu na
wynik postêpowania i nie skutkuj¹ niewa¿noœci¹ zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego”.
W poniedzia³kowej prasie czytam, i¿
dla dyrektor Wierzchowskiej, a tym samym dla wiceprezydenta Kochaniaka,
dzia³aj¹cego z upowa¿nienia prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz, orzeczenie
prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych

nie jest wa¿ne. Dyrektor Wierzchowska
dalej „walcuje”. Podobno teraz sprawdza jeszcze inn¹ umowê zawart¹ miêdzy miastem a Szpitalem Praskim. Domyœlam siê, ¿e najprawdopodobniej chodzi o umowê dotacyjn¹. Dyrektor teraz
bêdzie sprawdza³a sam¹ siebie?
Urzêdnicy sprawdzaj¹ samych siebie,
a budowa stoi.
Szanowni Pañstwo, Szpital Praski ma
w chwili obecnej 50 mln d³ugu. Ka¿dy
dzieñ dla przetrwania szpitala jest wa¿ny. Wstrzymanie inwestycji rodzi dla
szpitala konkretne skutki finansowe.
Obecnie szpital powinien zap³aciæ wykonawcy kwotê 8 mln z³ za prace ju¿ wykonane. Dodatkowe koszty powsta³e w
wyniku nieprzemyœlanych decyzji urzêdników Pani Prezydent zwi¹zane bezpoœrednio ze wstrzymaniem inwestycji siêgnê³y ju¿ kwoty 780 tys. z³.
Przy okazji chcia³em zapytaæ dyrektor Wierzchowsk¹, co sta³o siê z 14 mln
dotacj¹ przyznan¹ przez Radê Warszawy a przeznaczon¹ na rozbudowê Szpitala Praskiego w roku 2007? Czy to
prawda, ¿e Biuro Polityki Zdrowotnej w
ferworze walki ze Szpitalem Praskim
zapomnia³o w toku prac nad bud¿etem
miasta na rok 2008, zg³osiæ ww. kwoty
jako tzw. œrodki niewygasaj¹ce? Czy to
oznacza, ¿e œrodki te zosta³y bezpowrotnie dla szpitala stracone?
Klub Prawa i Sprawiedliwoœci pyta prezydent Hannê Gronkiewicz-Waltz, kiedy
wreszcie skoñczy z tym ba³aganem panuj¹cym w podleg³ych jej jednostkach?
Kiedy Pani wreszcie skoñczy z ba³aganem panuj¹cym w Biurze Polityki Zdrowotnej? Kiedy wreszcie zacznie Pani realizowaæ swoje obietnice wyborcze?
Klub Prawa i Sprawiedliwoœci jednoznacznie negatywnie ocenia politykê
zdrowotn¹ prowadzon¹ przez prezydent
Hannê Gronkiewicz-Waltz. Musimy
stwierdziæ, ¿e ta polityka w m.st. Warszawa nie istnieje.
Dzia³ania inwestycyjne w zakresie
ochrony zdrowia prowadzone s¹ chaotycznie, bez ¿adnej przemyœlanej koncepcji.
Pomys³ budowy kolejnego szpitala w
Wawrze, przy olbrzymim zapotrzebowaniu na us³ugi medyczne na przyk³ad na
Bia³o³êce, wydaje siê kuriozalny.
A fakt wyznaczenia dzia³ki pod budowê
Szpitala Po³udniowego na œrodku autostrady jest chyba ¿artem primaaprilisowym.
Wydaje siê, i¿ jedynym pomys³em na
s³u¿bê zdrowia w Warszawie jest prywatyzacja w stylu by³ej ju¿ na szczêœcie
pos³anki Sawickiej.
Klub Prawa i Sprawiedliwoœci w Radzie Warszawy zaniepokojony sytuacj¹
w s³u¿bie zdrowia w Warszawie, zainicjowa³ sesje tematyczne, które odby³y siê
w dzielnicy Wawer, Praga Pó³noc, Œródmieœcie i ostatnio, 5 kwietnia, w Dzielnicy Ursynów. Radni wszystkich opcji politycznych wszêdzie byli zgodni co do oceny dzia³añ Biura Polityki Zdrowotnej w
mieœcie. Stanowiska dotycz¹ce polityki
zdrowotnej by³y przyjmowane, ponad
podzia³ami – jednog³oœnie.
Klub Prawa i Sprawiedliwoœci w Radzie Warszawy z³o¿y³ wniosek o nadzwyczajn¹ sesjê Rady Warszawy poœwiêcon¹
„sytuacji s³u¿by zdrowia w Warszawie,
ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji
w Szpitalu Praskim i w Szpitalu na Solcu”. Sesja nadzwyczajna zosta³a wyznaczona na dzieñ 10 kwietnia 2007r. Wystêpuj¹c z wnioskiem mieliœmy nadziejê, ¿e wreszcie dowiemy siê jakie s¹ plany Hanny Gronkiewicz- Waltz w stosunku do s³u¿by zdrowia? Chcia³em wiedzieæ, jako wnioskodawca nadzwyczajnej sesji i mieszkaniec Pragi, jakie s¹
dalsze plany i zamierzenia Pani Prezydent w odniesieniu do Szpitala Praskiego. Niestety, radni Platformy Obywatelskiej i chyba jeszcze LiD-u nie chcieli us³yszeæ tego, co jest dla nich niewygodne.
Radni opozycji, lekcewa¿¹c wyborców
Warszawy, zerwali sesjê.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym z tego
miejsca w sposób szczególny podziêkowaæ mieszkañcom Pragi Pó³noc, którzy
w sposób czynny bronili i mam nadziejê
obronili Szpital Praski przed fizyczn¹ likwidacj¹. Dziêkujê radnym Pragi Pó³noc,
którzy w obronie szpitala zebrali prawie
4000 podpisów. Dziêkujê pracownikom
Szpitala, którzy aktywnie w³¹czyli siê w
jego obronê, a w szczególnoœci zwi¹zkowi zawodowemu Solidarnoœæ-lekarzy i
pielêgniarek.
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Gabinety przyjazne rodzinie
Nasz gabinet mieœci siê na Tarchominie przy ulicy
Odkrytej 44 – wejœcie od ulicy Œwiatowida naprzeciw
pêtli autobusowej NOWODWORY, a nasza nowa klinika
mieœci siê na Bia³o³êce przy ulicy Skarbka z Gór 142.
Lekarze stale doskonal¹ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci na
specjalistycznych kursach i sympozjach, zale¿y nam bowiem
na zapewnieniu pacjentom najlepszych metod leczenia oraz
najnowoczeœniejszych materia³ów.
Pacjentom oferujemy BEZBOLESNE, kompleksowe leczenie,
posiadamy na miejscu aparaty rtg.
W szczególny sposób dbamy o najm³odszych - szeroki
zakres zabiegów profilaktycznych skutecznie zapobiega rozwojowi próchnicy u dzieci, a atmosfera i wystrój gabinetów
sprzyjaj¹ prze³amaniu lêku u dzieci przed stomatologiem.
W poczekalni dzieci wybieraj¹ bajkê, któr¹ obejrz¹ podczas
zabiegu. W gabinecie ogl¹daj¹ wybran¹ bajkê, le¿¹c na fotelu. Nasi mali pacjenci s¹ spokojni poniewa¿ stosujemy
SPECJALNE SMAKOWE ¯ELE ZNIECZULAJ¥CE. Na
koniec wybieraj¹ kolor swojej „plomby”, posiadamy bowiem
KOLOROWE WYPE£NIENIA.
Du¿y nacisk k³adziemy na wczesne wykrywanie i leczenie
wad zgryzu, stosuj¹c aparaty sta³e i zdejmowane u dzieci i
doros³ych. Zapewniamy konsultacje ortodontyczne u specjalisty.
W dziedzinie stomatologii zachowawczej stawiamy na ESTETYKÊ, u¿ywaj¹c najnowoczeœniejszych i sprawdzonych materia³ów.

Oferujemy uzupe³nienia protetyczne o najwy¿szej jakoœci
m.in. mosty porcelanowe, korony pe³noceramiczne (bez
metalu) oraz odbudowy brakuj¹cych zêbów na implantach.
Wykonujemy tak¿e protezy ruchome tj. proteza szkieletowa,
akrylowa oraz kosmetyczne protezy bezklamrowe.
W dziedzinie chirurgii oferujemy zabiegi na europejskim
poziomie, oferujemy m.in. zabieg sterowanej regeneracji koœci
u osób cierpi¹cych na paradontozê, wstawiamy IMPLANTY.
Przygotowaliœmy specjalne pakiety rodzinne.
Stawiamy tylko na jakoœæ i zadowolenie naszych pacjentów,
zapewniamy atrakcyjne ceny przy europejskim standardzie
us³ug.
Na wszystkie us³ugi dajemy gwarancjê.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
pon. – pt. w godz. 9 – 21, sob. w godz. 9 – 15

ul. Odkryta 44W, tel. 022 889-70-80
(wejœcie od ul. Œwiatowida naprzeciw pêtli autobusowej Nowodwory)

ul. Skarbka z Gór 142
tel. 022 741-58-88
www.perfektdent.pl

Paganini na Bia³o³êce
Takich Kaprysów Paganiniego nikt chyba wczeœniej nie
s³ysza³! Koncert, jaki odby³ siê 6 kwietnia. w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy ul. Van Gogha 1 to zupe³nie oryginalny wyczyn dwóch m³odych artystów, skrzypka Janusza
Wawrowskiego i wiolonczelisty Marcina Zdunika.

Program koncertu „Paganini na Bia³o³êce”, którego organizatorami byli burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury oraz Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury, obejmowa³
osiem kaprysów Niccolo Paganiniego w opracowaniu Marcina Zdunika na skrzypce solo i
wiolonczelê oraz I Koncert
skrzypcowy D-dur op. 6.
Obok solistów, wyst¹pi³a Bia³o³êcka Orkiestra Romantica pod
dyrekcj¹ Tadeusza Wicherka.

Niccolo Paganini, legendarny skrzypek i kompozytor w³oski urodzi³ siê w Genui w 1782
r. Ju¿ jako dziecko, zmuszany
przez despotycznego ojca,
æwiczy³ grê na skrzypcach 10,
a nawet 12 godzin dziennie.
PóŸniej, kiedy zacz¹³ koncertowaæ wzbudza³ wszêdzie sensacjê jako wirtuoz. W jego nadludzkich umiejêtnoœciach dopatrywano siê nawet kontaktów z diab³em.
Technika Paganiniego do
dzisiaj stanowi wielk¹ zagad-

kê. Stawiano wiele hipotez,
aby j¹ rozwi¹zaæ. Lekarze
twierdzili, ¿e mia³ wklês³y
obojczyk, co umo¿liwia³o mu
lepsze trzymanie skrzypiec
oraz nadrozwój palców. Mówiono o innej budowie d³oni,
innym prowadzeniu smyczka. Na koncertach grywa³ tylko utwory skomponowane
przez siebie. Najs³ynniejszymi jego utworami s¹ 24 Kaprysy opus 1 czyli etiudy na
skrzypce solo.
Ma³o kto mo¿e siê poszczyciæ wykonywaniem wszystkich
24 Kaprysów Paganiniego.
Jedynym polskim skrzypkiem,
który ma je wszystkie w repertuarze jest m³ody (ur. w 1982
r.) wirtuoz skrzypiec, mieszkaniec Bia³o³êki, Janusz Wawrowski. W 2004 r. ukoñczy³ z
wyró¿nieniem Akademiê Muzyczn¹ im F. Chopina w Warszawie. Obecnie jest jej wyk³adowc¹. Nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.
Jest laureatem czo³owych nagród w wielu krajowych i miêdzynarodowych konkursach
skrzypcowych. W pierwszej
czêœci koncertu „Paganini na
Bia³o³êce zagra³ jednak w duecie z jeszcze m³odszym od
siebie wiolonczelist¹ Marcinem Zdunikiem.

Magiczne œwiaty Joanny
„Fotografujcie sercem” mawia³ wielki polski
fotograf Jan Bu³hak.
Joanna Kosiorek zaufa³a tej radzie. Nie bawi siê technicznymi nowinkami, nie eksperymentuje z przes³on¹. Od
wielu lat zajmuje siê amatorsko robieniem zdjêæ przyrody.
Niemal w ka¿dym ujêciu widaæ chêæ utrwalenia piêkna otaczaj¹cej nas natury. Mo¿emy siê o tym przekonaæ ogl¹daj¹c
wystawê w bródnowskim klubie „Podgrodzie” dokumentuj¹c¹ jej dorobek.
Joanna Kosiorek fotografuje od 10 lat. Siêgnê³a po aparat,
¿eby uwieczniæ przemijaj¹c¹ urodê najbli¿szej okolicy. Bo jej
magiczne œwiaty wcale nie le¿¹ daleko. „Pozna³am pó³ œwiata,
jest oczywiœcie cudny - mówi. Niezwyk³e œwiat³o bywa w Arktyce i te¿ mnie tam ci¹gnie. Ale piêkno jest wszêdzie, a my nie
doceniamy tego, co mo¿emy zobaczyæ obok”.
Autorka zwykle nie planuje zdjêæ, idzie z aparatem nieprzygotowana na to, co siê zdarzy. Pokazuje zwyczajne rzeczy: chmury, promienie s³oñca, las, pola, mg³ê, zamarzniête
ka³u¿e w niezwyczajny sposób. Zwraca uwagê widza na majestat natury. Dlaczego zdecydowa³a siê jedynie na utrwalenie

natury? „Bo w obecnych czasach tylko w przyrodzie jest magia i czystoœæ” - t³umaczy Joanna Kosiorek.
Wystawê „Magiczne œwiaty” mo¿na ogl¹daæ do 15 maja
2008 r. w klubie „Podgrodzie” ul. Krasnobrodzka 11 (przy
pêtli autobusowej). Klub jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 14-18.
Ludmi³a Milc

Marcin Zdunik urodzi³ siê w
1987 r. Jest studentem Akademii Muzycznej im F. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Bauera, wspó³pracuje
ze znakomitymi zespo³ami orkiestrowymi. Jest laureatem
wielu miêdzynarodowych konkursów wiolonczelowych. To
on w³aœnie postanowi³ na
nowo opracowaæ utwory Paganiniego.
-Pomys³ zaaran¿owania
Kaprysów Niccolo Paganiniego na skrzypce i wiolonczelê
narodzi³ siê przed dwoma laty
i traktowa³em go pocz¹tkowo
jako rodzaj szalonego eksperymentu – mówi Marcin Zdunik. – Polega³ on na skomponowaniu nowej, równorzêdnej
partii wiolonczeli o charakterze
wirtuozowskim do powszechnie znanych na ca³ym œwiecie
miniatur skrzypcowych. Moim
g³ównym zamiarem by³o ubogacenie warstwy muzycznej
Kaprysów, ukazanie tak bliskiego wszystkim s³uchaczom
materia³u muzycznego w zupe³nie nowym, czêsto zaskakuj¹cym kontekœcie.
W ten sposób powsta³ cykl
duetów nosz¹cy znamiona zarówno muzyki kameralnej, jak
i solowego popisu. Na koncercie w Bia³o³êce mieliœmy okazjê wys³uchaæ 8 Kaprysów z
obejmuj¹cego 24 utwory projektu. Muzyka Paganiniego we
wspania³ym wykonaniu m³odych artystów nabra³a zupe³nie nowego charakteru.
W drugiej czêœci koncertu
Janusz Wawrowski z towarzyszeniem Bia³o³êckiej Orkiestry
Romantica zagra³ I Koncert
skrzypcowy D-dur op. 6. W
tym, uchodz¹cym za arcydzie³o wirtuozowskiej literatury
koncertowej utworze, Paganini wykorzysta³ wszystkie zdobycze swej osza³amiaj¹cej
techniki. Stawia on wiêc przed
solist¹ ogromne wymagania.
Janusz Wawrowski, okrzykniêty ju¿ „Bia³o³êckim Paganinim”
brawurowo wykona³ Koncert
D-dur, wydobywaj¹c z niego
bogactwo dŸwiêków i dramaturgiê. Na bis artysta zagra³ miniaturê hiszpañskiego skrzypka i kompozytora Pablo de Sarasate (1844-1908), czym
wzbudzi³ podziw zgromadzonej w BOK-u publicznoœci.
Joanna Kiwilszo

XXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Zgodnie z zapowiedzi¹ powracamy
dziœ do szczegó³ów ostatniej sesji. Jedna z
bardziej bulwersuj¹cych kwestii to
przed³u¿aj¹cy siê proces przygotowania i
realizacji przebudowy ulicy Modliñskiej od
mostu Grota Roweckiego do Kowalczyka.
Gehenna komunikacyjna Bia³o³êki jest powszechnie znana, frustracja mieszkañców
jest ogromna, dodatkowo gigantyczne
korki na Modliñskiej zniechêcaj¹ potencjalnych nabywców nieruchomoœci do osiedlenia siê w dzielnicy i powoduj¹ odp³yw
inwestorów. Uchwa³a rady próbuje zdyscyplinowaæ Zarz¹d Dróg Miejskich, za poœrednictwem Rady Warszawy, do przyspieszenia inwestycji i zakoñczenia jej realizacji do koñca 2009. Nadanie owemu zadaniu szczególnego priorytetu le¿y w interesie ca³ego miasta, tymczasem w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na odcinek od mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kana³em ¯erañskim przewidziano œrodki wy³¹cznie na prace przygotowawcze (lata 2005 – 2008), zaœ œrodki
przewidziane na rok 2008, na odcinek od
mostu nad Kana³em ¯erañskim do ulicy
Aluzyjnej (lata 2006 – 2015) zosta³y
zmniejszone z 5 mln z³ na 2,34 mln.
Przeg³osowane zmiany w bud¿ecie dzielnicy na 2008 rok dotyczy³y m.in. zwiêkszenia œrodków na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wypoczynek dzieci i m³odzie¿y, pomoc materialn¹ dla
uczniów, koszty zwi¹zane z utrzymaniem
urzêdu dzielnicy. Plan wydatków dla dzielnicy na rok 2008 to kwota ponad 194 mln
z³. Radni mieli uwagi do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wnioskowali m.in.
o zwiêkszenie œrodków (o 120 tys. z³) na
budowê trzech placów zabaw i skate parku.
Bardzo wa¿na uchwa³a dotyczy³a gospodarki nieruchomoœciami po³o¿onymi w
granicach dzielnicy. Radni wnioskowali o
nadanie w³adzom dzielnicy kompetencji w
kwestiach nabywania i zbywania nieruchomoœci, dzier¿awy, u¿ytkowania wieczystego, prowadzenia procedur zwi¹zanych z
ustanawianiem s³u¿ebnoœci gruntów, u¿yczeñ, u¿ytkowania, wydawania zgód w³aœcicielskich. W uchwale znalaz³y siê równie¿ zapisy dotycz¹ce komunalizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomoœci, prowadzenia postêpowañ zwi¹zanych ze scalaniem i podzia³em nieruchomoœci, zlecania dokumentacji geodezyjnej, regulacji
stanu prawnego dróg. Kolejna uchwa³a

reguluje sprawy handlu obwoŸnego w
dzielnicy. Warzywami, owocami i kwiatami mo¿na bêdzie handlowaæ przez ca³y rok
przy ulicy Hanki Ordonówny – Œwiatowida. Radni wydzielili siedem miejsc handlu
choinkami i ozdobami œwi¹tecznymi – Ordonówny – Œwiatowida, Milenijna – Æmielowska, Myœliborska – Œwiatowida, Æmielowska – Œwiatowida, Stefanika – Œwiatowida, Æmielowska – Myœliborska, Ostródzka i dwa miejsca przy Mehoffera z przeznaczeniem na handel kwiatami, wieñcami i zniczami nagrobnymi.
Odpowiedni¹ uchwa³¹ bia³o³êccy radni wnioskowali do Rady Warszawy o zmianê adresu przedszkola nr 76 z Odkrytej
18a na Odkryt¹ 18. Przyjêto równie¿ obszerne sprawozdania za rok 2007 z dzia³alnoœci i wykonania planu finansowego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu i Biblioteki Publicznej. Sprawozdania z pewnoœci¹ zas³uguj¹ na odrêbne
omówienie. W nastêpnym wydaniu NGP
– Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
(egu)

KREDYT
GOTÓWKOWY

od 500 z³ do 50000z³
SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO
BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!
Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)
tel.

22 425-01-60

Decyzja w 2 minuty,
pieni¹dze tego samego dnia!
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

OG£OSZENIE

6 nowa gazeta praska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy
og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych
w zakresie kultury w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w
2008 roku, przedmiotem którego jest nastêpuj¹ce zadanie:
Mecenat dzia³alnoœci kulturalnej poprzez wspieranie wartoœciowych projektów kulturalnych.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nast¹pi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych
przeznaczonych na jego realizacjê:
Wysokoœæ œrodków publicznych, które Dzielnica Praga Pó³noc ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê zadania, wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzia³ 92105, wynosi – 42 000,00z³.
Zadanie
Kwota
Zadanie nr 3 Przedsiêwziêcia, które stanowiæ bêd¹
ofertê programow¹ cyklicznej imprezy plenerowej „V 42 000,00
Praskie spotkania z kultur¹” - pikniku artystycznego
na ulicy Z¹bkowskiej w dniu 14 wrzeœnia 2008 roku
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie przy
uwzglêdnieniu zasad okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê musi prowadziæ dzia³alnoœæ na terenie m.st. Warszawy, a zadanie musi byæ przedmiotem jego dzia³alnoœci statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na
wsparcie zadania, zastrzega siê mo¿liwoœæ zmniejszenia wysokoœci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych œrodków. W przypadku koniecznoœci zmniejszenia kwoty
dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie bêdzie
on zwi¹zany z³o¿on¹ ofert¹. W takim przypadku oferent mo¿e
negocjowaæ zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofaæ swoj¹ ofertê.
5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy
jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
6. Oferent mo¿e z³o¿yæ ofertê na realizacjê zadania publicznego tylko w jednej komórce organizacyjnej Urzêdu m.st. Warszawy
pod rygorem odrzucenia wszystkich z³o¿onych przez niego ofert.
7. Prezydent m.st. Warszawy mo¿e odmówiæ podmiotowi
wy³onionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim
umowy w przypadku, gdy oka¿e siê, ¿e:
- rzeczywisty zakres zadania znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie;
- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
- zosta³y ujawnione, nieznane wczeœniej, okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania, o którym mowa w czêœci I, powinna
nast¹piæ w terminie 14 wrzeœnia 2008 – Zadanie nr 1.
2. Realizacja zadania musi obejmowaæ okres po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed t¹ dat¹ nie bêd¹ mog³y
byæ rozliczone.
3. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê na realizacjê zadania okreœlonego w czêœci I, powinien posiadaæ niezbêdne doœwiadczenie
w organizacji tego typu zadañ, zasoby osobowe oraz zasoby
rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostêpu
do takiej bazy, zapewniaj¹ce wykonanie zadania.
4. Oferenci, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, powinni podaæ w ofercie informacjê na ten temat i
za³¹czyæ do oferty dokumenty potwierdzaj¹ce mo¿liwoœæ wykonania tego zadania we wspó³pracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹) np. umowê przyrzeczenia
zawarcia umowy o wykonanie okreœlonej czêœci zadania.
5. W ofercie powinien byæ przedstawiony plan promocji wydarzenia.
6. Jeœli to mo¿liwe, imprezy zaplanowane w ramach zadania
powinny mieæ charakter ogólnodostêpny, a tak¿e powinny charakteryzowaæ siê wysokim poziomem artystycznym.
7. Pozosta³e warunki realizacji zadañ zostan¹ ujête w wi¹¿¹cej
strony umowie.
IV. Termin i miejsce sk³adania ofert, wymagane dokumenty
1. Oferty nale¿y sk³adaæ, na formularzu zgodnym z za³¹cznikiem nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy poprzez Kancelariê Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy – 03-708 Warszawa,
ul. Ks. I. K³opotowskiego 15, w nieprzekraczalnym terminie
do 30 dni od daty og³oszenia konkursu Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ki w godzinach od.10.00 do 18.00, od wtorku do pi¹tku w
godzinach od 8.00 do 16.00).
2. Formularz oferty mo¿na otrzymaæ w Wydziale Kultury dla
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul.Ks.I.K³opotowskiego
15, pok. nr 204, lub pobraæ ze strony internetowej m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo . Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej
kopercie; koperta powinna byæ opisana nastêpuj¹co: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okreœlonego w konkursie.

3. Oferta nie z³o¿ona we wskazanym terminie lub taka, która
wp³ynie poczt¹ po terminie, nie bêdzie objêta procedur¹
konkursow¹.
4. Do wype³nionego czytelnie formularza oferty, o którym
mowa w pkt 1, podpisanego przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z zapisem w statucie, nale¿y
obowi¹zkowo do³¹czyæ:
a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty
potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia;
b) sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub – w
przypadku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji
do dnia z³o¿enia oferty;
c) sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych organów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachunkowy 2007;
d) umowê partnersk¹ lub oœwiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1 oferty - partnera);
e) kopiê statutu organizacji;
f) oœwiadczenie (zgodne ze wzorem za³¹cznika do oferty);
g) inne nieobowi¹zkowe, jak rekomendacje, opinie itp.
5. Wszystkie kopie z³o¿onych dokumentów musz¹ byæ poœwiadczone za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, zgodnie z zapisem w statucie.
V. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
a) terminowoœæ z³o¿enia oferty i jej prawid³owoœæ oraz kompletnoœæ, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji.
Oferta z³o¿ona po wskazanym terminie lub taka, która wp³ynie poczt¹ po up³ywie terminu, nie bêdzie objêta procedur¹
konkursow¹.
Nie bêdzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w
wymaganym zestawie dokumentów lub np. z nieaktualnymi dokumentami), z³o¿ona na innym formularzu, nieprawid³owo wype³niona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby inne ni¿ upowa¿nione
do sk³adania oœwiadczeñ woli, tzn. niezgodnie z przedstawionym wyci¹giem z w³aœciwego Rejestru.
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ uzupe³nienia brakuj¹cych dokumentów w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert, po zawiadomieniu oferenta drog¹ mailow¹ lub telefoniczn¹ o brakach oferty. W tym celu oferent powinien w ofercie umieœciæ aktualny
numer telefonu oraz adres mailowy osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie projektu. W przypadku niedostarczenia brakuj¹cych dokumentów w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert, oferta
bêdzie traktowana jako niekompletna.
2. Kryteria merytoryczne:
- zgodnoœæ oferty z zadaniem okreœlonym szczegó³owo w
konkursie;
- mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta - doœwiadczenie w organizacji tego typu zadañ, zasoby osobowe (kwalifikacje osób, które bêd¹ realizowa³y zadanie), zasoby rzeczowe;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w czêœci,
która ma byæ pokryta z dotacji;
a tak¿e:
- wysokoœæ œrodków w³asnych oraz wysokoœæ œrodków pozyskanych od innych podmiotów (w tym wk³ad finansowy i/lub
pozafinansowy w realizacjê zadania);
- wysokoœæ wnioskowanej dotacji, która bêdzie przeznaczona na realizacjê zadania;
- wiarygodnoœæ finansowa oferenta - m.in. brak zaleg³oœci p³atniczych wobec ZUS i Urzêdu Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
- rzetelnoœæ oferenta – analiza i ocena realizacji zadañ zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowoœæ i
jakoœæ rozliczenia otrzymanych dotacji.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji zadañ wymienionych w
czêœci I przez kilka podmiotów.
VI. Termin i tryb wyboru oferty
1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie siê w pierwszym
dniu roboczym po dniu, w którym up³yn¹³ termin sk³adania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona
Zespó³ ds. Opiniowania Ofert powo³any przez Prezydenta m.st.
Warszawy, protokolarnie kwalifikuj¹c oferty do otrzymania dotacji. Zespó³ ds. Opiniowania Ofert bêdzie kierowa³ siê kryteriami podanymi w treœci og³oszenia.
3. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy, po zapoznaniu siê z opini¹ Zespo³u ds. Opiniowania Ofert.
4. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og³oszeñ Urzêdu m.st. Warszawy,
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, na stronie internetowej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
5. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
VII. Zrealizowane (dot. 2007 i 2006 roku) zadania publiczne
tego samego rodzaju i wielkoœæ dotacji na ich realizacjê
Zadanie

Kwota
2006

Zadanie nr 3 Przedsiêwziêcia, które
stanowiæ bêd¹ ofertê programow¹
cyklicznej imprezy plenerowej „V Pra- 104 700,00
skie spotkania z kultur¹ - pikniku artystycznego na ulicy Z¹bkowskiej w
dniu 14 wrzeœnia 2008 roku

Kwota
2006

0,00

Zarz¹dzenie Nr 1519/2008
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych w zakresie kultury w
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy w 2008 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
póŸn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Og³asza siê otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ
publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy w 2008 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury nast¹pi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mog¹ uczestniczyæ podmioty okreœlone w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
póŸn. zm.), realizuj¹ce statutowe zadania w zakresie kultury.
4. Treœæ og³oszenia o otwartym konkursie ofert stanowi
za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§2
Og³oszenie o konkursie publikuje siê poprzez jego zamieszczenie:
1) w gazecie o zasiêgu lokalnym;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy og³oszeñ Urzêdu m.st. Warszawy;
4) na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy;
5) na stronie internetowej m.st. Warszawy;
6) na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy.
§3
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Burmistrzowi Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezydent m.st. Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz- Waltz

Patron z bliska
Rozmowy o wyborze patrona szko³y, na kó³ku historycznym w CII
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, zaczê³y siê przed dwoma laty. W ramach
organizowanego przez Collegium Civitas projektu „Uczniowie adoptuj¹
zabytki”, uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii Agnieszki
¯ochowskiej-Fr¹czak postanowili odtworzyæ dzieje swojej szko³y. Bardzo pomocny okaza³ siê II tom wspomnieñ mieszkañców Bródna, wydany przez Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Bródno.

Foto Anna Kulesza
W publikacji przewija³a siê postaæ ks. Józefa WoŸniaka. Urodzony w 1903 roku, po
otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich w 1931 roku i studiach na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, wróci³ do kraju i w latach 1936 - 1948 pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ m.in.
w koœciele Matki Bo¿ej Ró¿añcowej na Bródnie; od lipca 1964 a¿ do œmierci w 1973
roku by³ proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla na Targówku. Uczy³ religii w szko³ach 105, 128, 65 przy ul. Bartniczej. Jako prefekt i katecheta w okresie przedwojennym i okupacji hitlerowskiej, jako przewodni¹ ideê pracy duszpasterskiej traktowa³
has³o: Bóg- Honor- Ojczyzna. W czasie okupacji bra³ czynny udzia³ w pracy konspiracyjnej. Uczestniczy³ w tajnych zebraniach, wielokrotnie rozdawa³ ofiarowane pieni¹dze
na zakup broni od Niemców. Mia³ du¿y udzia³ w pomocy rannym i pochówku poleg³ych
powstañców jako kap³an Rejonu I. Dziêki jego pomocy, w ramach akcji ratowania
dzieci z Zamojszczyzny, dzieci te otrzymywa³y metryki urodzenia z koœcio³a p.w. Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej, legalizuj¹ce ich przynale¿noœæ do rodzin z Bródna, które przyjmowa³y je jako w³asne. Organizowano fikcyjne pogrzeby, aby w trumnie zamiast zmar³ego przewoziæ broñ i amunicjê na Cmentarz Bródnowski, gdzie zaopatrywali siê w tê
broñ ¿o³nierze Armii Podziemnej. Po spaleniu drewnianego koœcio³a MB Ró¿añcowej
ks. Józef WoŸniak bardzo przyczyni³ siê do budowy nowego, murowanego koœcio³a.
W 2007 roku grono pedagogiczne, dyrekcja i uczniowie zgodnie uznali, ¿e ks.
Józef WoŸniak, jako osoba œciœle zwi¹zana z Bródnem, szko³¹ przy ul. Bartniczej
oraz parafi¹ p.w. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, patriota, cz³owiek o wielkim sercu –
bêdzie najw³aœciwszym patronem CII LO.
Uchwa³ê w tej sprawie podjê³a rada dzielnicy, a 27 wrzeœnia 2007 r. Rada Warszawy.
Uroczystoœæ nadania imienia ks. Józefa WoŸniaka CII Liceum Ogólnokszta³c¹cemu,
11 kwietnia, rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele p.w. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, podczas
której arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ poœwiêci³ sztandar szko³y.
Tablicê pami¹tkow¹ w holu CII LO, ufundowan¹ przez Zarz¹d Dzielnicy Targówek,
ods³onili: burmistrz Grzegorz Zawistowski i przewodnicz¹cy Rady Zbigniew Poczesny.
„Ta uroczystoœæ ³¹czy trzy pokolenia” - powiedzia³a dyrektor CII LO Ma³gorzata Kober, zaznaczaj¹c, ¿e to nie koniec, lecz pocz¹tek wielkiej pracy, miêdzy innymi nad tworzeniem w³asnych autorytetów.
Dzia³alnoœæ Patrona szko³y przypomnia³a inscenizacja, której scenariusz, re¿yseriê i
scenografiê stworzy³ Adam Biedrzycki, nauczyciel wychowania fizycznego. W zaciemnionej sali porusza³ siê kondukt z trumn¹, uratowane dzieci z Zamojszczyzny. W rolê ksiêdza
Józefa WoŸniaka wcieli³ siê Adam Januchowski, uczeñ kl. IIB.
Otwarta zosta³a Izba Pamiêci: „Ludzie, miejsca, czas – Targówka spotkania
z histori¹”. Skromne na razie zbiory wzbogac¹ wspomnienia uczestników uroczystoœci, którzy opowiedzieli o swoich spotkaniach z ks. Józefem WoŸniakiem. Kolejne pami¹tki bêd¹ przyjête z wdziêcznoœci¹.
K.

W³adys³awiak, ¿o³nierz, poeta
10 kwietnia w gmachu istniej¹cego od 1865 roku, pierwszego praskiego
gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV, ods³oniêto ufundowan¹ przez W³adys³awiaków rocznik maturalny 1956 tablicê, upamiêtniaj¹c¹ wychowanka tej szko³y
– Józefa Andrzeja Szczepañskiego. Tablicê poœwiêci³ bp. Tadeusz Kêdziora.

Foto Wies³aw Drzewiecki
W uroczystoœci uczestniczyli m.in.:
przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w³adze Dzielnicy Praga Pó³noc, ksiê¿a parafii katolickiej i prawos³awnej, kombatanci ze Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, przedstawiciel Instytutu Pamiêci Narodowej,
brat bohatera – Janusz z dzieæmi i wnukami oraz absolwenci, spo³ecznoœæ
uczniowska i wychowawcy liceum tutejszej
szko³y i Liceum im. Batalionu „Parasol”.
Józef Szczepañski zgin¹³, gdy mia³ zaledwie 22 lata. Choæ ¿y³ krótko, dowiód³,
¿e jest Polakiem najwy¿szej próby, gor¹cym patriot¹ i ofiarnym do granic ryzyka ¿ycia – obroñc¹ niepodleg³oœci.
By³ równie¿ wybitnie uzdolnionym
poet¹, z zapowiedzi¹ du¿ego talentu
twórczego.
Mieszka³ na ulicy Targowej. Wychowywa³ siê w rodzinie o mocnych tradycjach patriotycznych. Równie¿ w gimnazjum znajdowa³ potwierdzenie tych wartoœci, utrwalanych przez wybitnego dyrektora – prof. Zygmunta Usarka, z którego osob¹ los splót³ go do 1944 roku.
Wybuch wojny w 1939 roku, zag³ada i rozbiór Rzeczypospolitej Polskiej, dokonane przez Rzeszê Niemieck¹ i Zwi¹-

Z.P.U.H. EDYTA

zek Radziecki, wstrz¹snê³y g³êboko osobowoœci¹ 17-letniego Józefa, podobnie
jak wiêkszoœci jego rówieœników.
Mimo ¿e losy wojenne rzuci³y rodzinê
Szczepañskich do odleg³ego Rzeszowa, a
Józef, pozbawiony prawa kontynuowania nauki (nauka ponadpodstawowa w
Generalnej Guberni by³a zakazana), samodzielnie znajduje drogê do niepodleg³oœciowej konspiracji. Powraca nielegalnie do Warszawy i ponownie zamieszkuje na Targowej, u starszego kolegi z gimnazjum, ¿o³nierza AK. Prowadzi intensywne ¿ycie. Podejmuje naukê na konspiracyjnych kursach prowadzonych na
Pradze przez prof. Z. Usarka i jednoczeœnie dzia³a w tzw. grupach szturmowych,
rekrutuj¹cych siê z harcerzy „Szarych
Szeregów”. Koñczy te¿ zorganizowany
przez Komendê G³ówn¹ kurs podchor¹¿ych pod kryptonimem „Agrykola”, gdzie
ujawniaj¹ siê jego du¿e zdolnoœci organizacyjno-operacyjne.
Zostaje dowódc¹ dru¿yny, pod pseudonimem „Ziutek” w oddziale do zadañ
specjalnych, podleg³ego bezpoœrednio Kedywowi. Bierze udzia³ w licznych akcjach
bojowych w Warszawie i na terenie Generalnej Guberni, m.in. w s³ynnym za-

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy 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 16 maja 2008 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat )
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
I GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu od
dnia 16 kwietnia wywieszone bêd¹ 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. 11go Listopada 13/15 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 konkursu ofert mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. Barbary Skrzypek tel. 022 59-00-159
lub u p. Iwony Michalak tel. 022 619-88-38.

machu na gen. SS Wilhelma Koppego w
Krakowie. Zidentyfikowany przez Niemców znajduje siê wœród intensywnie poszukiwanych i œciganych. Sytuacja ta
zmusza go do zmiany miejsca zamieszkania. Przenosi siê na ul. D³ug¹ 10, gdzie
przechowuje zdobyt¹ broñ. Tam te¿, bezpoœrednio po akcji, id¹ce œladem Gestapo, lokalizuje jego miejsce pobytu.
Noc¹ 11 kwietnia Niemcy otaczaj¹
dom. „Ziutek” podejmuje desperack¹
obronê. Rzuca wi¹zkê granatów i ostrzeliwuj¹c siê z pistoletu wyskakuje z okna
na ulicê. Ucieczka siê powiod³a. Niestety,
w mieszkaniu pozosta³ notatnik, w którym Gestapo znajduje zapis, dotycz¹cy
prof. Usarka, równie¿ cz³onka ZWZ AK.
Ju¿ tego samego dnia profesor z rodzin¹
zostaje przewieziony na ul. Szucha, a potem osadzony w obozie koncentracyjnym.
Powstanie Warszawskie 1 sierpnia
zastaje „Ziutka” w batalionie „Parasol”
na Woli. Podczas wyj¹tkowo intensywnych walk, w których bataliony Kedywu
os³ania³y Komendê G³ówn¹ AK zlokalizowan¹ w fabryce Kamlera, równoczeœnie rygluj¹c Niemcom strategiczn¹ arteriê Leszno-Wolska, prowadz¹c¹ jednostki pancerne przez most Kierbedzia
na front wschodni.
Batalion „Parasol” wraz z pozosta³ymi jednostkami Kedywu skutecznie walczy³ w rejonie ulic: Wolskiej, ¯ytniej, pl.
Kercelego i cmentarzy wolskich, przez
8 dni niszcz¹c i zdobywaj¹c niemieckie
czo³gi, bior¹c jeñców i odnosz¹c lokalne
zwyciêstwa.
Tam te¿ broniono skutecznie s³ynnego do dziœ „pa³acyku Michla”, który „Ziutek” uwieczni³ w znanej do dziœ powstañczej piosence.
Podczas tych walk nale¿a³ do krêgu
wyj¹tkowo odwa¿nych dowódców, co
znalaz³o odbicie w dwukrotnym odznaczeniu Krzy¿em Walecznych. Kiedy znajdowa³ czas na twórczoœæ poetyck¹, pozostanie na zawsze tajemnic¹ jego dojrzewaj¹cego talentu.
8 – 9 sierpnia przewaga liczebna Niemców, wsparta broni¹ pancern¹, lotnictwem,
ludobójstwem pope³nianym na ludnoœci cywilnej i brak amunicji zmuszaj¹ oddzia³y
Kedywu do przejœcia przez ruiny Getta na
Starówkê. Tam, w skrajnie trudnych warunkach bojowych, walczy batalion „Parasol”. Z czasem na Starówce brakuje wszystkiego, od amunicji po lekarstwa, ¿ywnoœæ,
a nawet wodê. Obok powstañców gin¹ tysi¹ce ludnoœci cywilnej.
Z oblê¿onej, p³on¹cej Starówki Józef
obserwuje prawy brzeg Wis³y. Wzrok i
nadzieje kieruj¹ tam setki tysiêcy warszawiaków. Wiedz¹ oni, ¿e sowiecki front
zaleg³ biernie od 1 sierpnia na przedpolach Pragi. Dojrzewa bolesna œwiadomoœæ, ¿e w kalkulacji polityki nie liczy
siê poœwiêcenie i bohaterstwo ¿o³nierzy,
a nawet ¿ycie miliona cywilów. Pod tym
wra¿eniem powstaje, byæ mo¿e ostatni,

pe³en goryczy, demaskuj¹cy cyniczn¹
prawdê, wiersz „Czerwona zaraza”.
Starówka walczy do koñca sierpnia.
Walczy te¿ bez wahania „Ziutek”, wierny wartoœciom niepodleg³ej Polski. Na
Starówce zginê³o ok. 30 tysiêcy cywilów
i powstañców.
1-2 wrzeœnia, w krañcowo trudnych warunkach, rozpoczyna siê ewakuacja, kana³ami do Œródmieœcia i na ¯oliborz. Drog¹ t¹
przesz³o kilka tysiêcy powstañców i oko³o
stu jeñców. Ewakuacja odbywa³a siê w³azem
na placu Krasiñskich, który m.in. os³ania³y
resztki batalionu „Parasol”. Podczas tych
walk „Ziutek” zostaje ranny. Przeniesiony
do Œródmieœcia trafia do szpitala polowego
na ul. Czackiego. Na skutek bombardowania szpital zosta³ zniszczony, a „Ziutek” ponownie odniós³ ciê¿k¹ ranê. Zmar³ 10 wrzeœnia w szpitalu na Marsza³kowskiej. Zosta³
awansowany do stopnia podporucznika, odznaczony orderem Virtuti Militari i pochowany z honorami wojskowymi.
Jego wiersze przetrwa³y dziesi¹tki
trudnych lat i czasów celowego politycznego zacierania s³owa i myœli o prawdzie i niepodleg³oœci.
Podczas uroczystoœci 10 kwietnia Józefa
Andrzeja Szczepañskiego wspomina³ p³k
Janusz Brochwicz Lewiñski, dowódca grupy szturmowej w batalionie „Parasol”. Do
refleksji nad jego twórczoœci¹ zachêca³a,
wzruszona, Maria Stypu³kowska Chojecka,
„Kama”. Wiersze „Ziutka” czytali: jego
dowódca z „Parasola” Wojciech Œwi¹tkowski, Mateusz z Liceum im. W³adys³awa IV i
Patrycja z LO im. Zgrupowania „Parasol”
oraz Mieczys³aw Gajda, który oceni³: „Strofy „Ziutka” s¹ proste, piêkne, prawdziwe.
On nie k³amie ¿adnym s³owem”. Najbardziej znany utwór, „Pa³acyk Michla” oraz
„Ch³opców silnych jak stal” z temperamentem wykona³a Kapela Praska.
Hubert Kossowski
Cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej
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Zamiast wielu rat,
jedna ni¿sza.
SprawdŸ, jak wygodny mo¿e byæ
nasz kredyt konsolidacyjny:
• jedna ni¿sza rata
• sp³ata w jednym banku i w jednym dogodnym terminie
• mo¿liwoœæ otrzymania ekstra gotówki
• okres kredytowania do 96 miesiêcy
• wysoki limit kredytowy - do 120 000 z³
• bez zaœwiadczeñ o zarobkach
Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

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

Zacisze luksus wœród willi!
KLIMATYZACJA GRATIS!
 metra¿e od 45-88 m 2
 cena na dziœ
od 7000 z³/m2
 kameralny,
chroniony budynek
 gara¿ podziemny
 w³asnoœæ hipoteczna

Sprzeda¿
POL-TOP
0501-273-333
www.poltop.waw.pl

Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej
Mija 68 lat od Zbrodni Katyñskiej. Miêdzy 3 kwietnia a 12 maja
1940 r. NKWD zamordowa³o w Katyniu tysi¹ce polskich oficerów.
13 kwietnia w koœciele Najœwiêtszej szych czasów walki artystów o mo¿liwoœæ
Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. g³oszenia prawdy.
Myœliborskiej 100, pod patronatem marGra¿yna Bacewicz (1909-1969), wysza³ka Województwa Mazowieckiego, bitna polska kompozytorka i skrzypaczodby³ siê koncert Pamiêci Ofiar Zbrodni Ka- ka, pochodzi³a z polsko-litewskiej rodzityñskiej. Krakowsk¹ orkiestr¹ kameraln¹ ny o tradycjach muzycznych. Po b³yskoSinfonietta Cracovia mia³ pocz¹tkowo dy- tliwej karierze wykonawczej w latach 50.
rygowaæ Krzysztof Penderecki, w ostatniej XX w. odda³a siê niemal ca³kowicie komchwili jednak musia³ odwo³aæ swój przy- pozycji. Jako wykszta³cona i koncertujazd. Godnie go zast¹pi³, nie mniej s³awny j¹ca skrzypaczka szczególn¹ uwagê pomistrz batuty, Jerzy Maksymiuk.
œwiêci³a muzyce na skrzypce oraz inne
Artyœci uczcili pamiêæ ofiar Katynia instrumenty smyczkowe. By³a autork¹
muzyk¹ wspó³czesn¹. Wykonali cztery siedmiu koncertów skrzypcowych, z któutwory kompozytorów, którzy ¿yli i two- rych jeden, napisany w 1948 r. mielirzyli za czasów w³adzy komunistycznej, œmy okazjê wys³uchaæ.
b¹dŸ te¿ pamiêtaj¹ komunistyczny re¿im.
Requiem Polskie Krzysztofa PendeKoncert rozpocz¹³ siê utworem Jerze- reckiego powsta³o w latach stanu wojengo Maksymiuka „Dolorosa”. Nastêpnie nego, jak sam kompozytor zaznaczy³,
Sinfonietta Cracovia wykona³a Koncert na „ku pokrzepieniu serc”. Czêœæ „Chaconorkiestrê smyczkow¹ Gra¿yny Bacewicz, ne” Krzysztof Penderecki dedykowa³
a po nim „Chaconne” z Polskiego Requ- póŸniej pamiêci Jana Paw³a II.
iem Krzysztofa Pendereckiego. Wystêp
Interesuj¹ce s¹ losy ostatniego utwoswój artyœci zakoñczyli Symfoni¹ kame- ru, tak jak i tragiczne by³o ¿ycie jego komraln¹ op. 110 a Dymitra Szostakowicza. pozytora. Dymitr Szostakowicz urodzi³ siê
Nie by³ to wybór przypadkowy, gdy¿ w 1906 r. w Sankt Petersburgu w rodziwszystkie te utwory, powsta³e po II woj- nie polskiego pochodzenia. Czêsto uwanie œwiatowej, w jakiœ sposób nawi¹zuj¹ ¿any jest za najwiêkszego symfonika XX
do tragicznych czasów wojny lub póŸniej- wieku. Miano to zawdziêcza 15 symfo-

niom, powsta³ym w ci¹gu 46 lat. Mimo to
w Zwi¹zku Radzieckim nie by³ doceniany.
Ci¹g³e konflikty ze stalinowsk¹ cenzur¹
doprowadzi³y do utraty przez kompozytora wszelkich przywilejów.
VIII Kwartet smyczkowy op. 110 powsta³ w 1960 r. w ci¹gu zaledwie trzech
dni. Po paru latach sta³ siê jednym z najczêœciej wykonywanych utworów XX wieku. Wkrótce Szostakowicz przerobi³ go na
orkiestrê. Powsta³a symfonia kameralna
op. 110 a. Oficjalnie utwór poœwiêcony by³
ofiarom wojny i faszyzmu. Jednak dedykacja ta mia³a tylko os³abiæ czujnoœæ cenzury, poniewa¿ tak naprawdê utwór ma
charakter autobiograficzny. Córka kompozytora, Galina ujawni³a po latach opi-

niê Szostakowicza o tym utworze. Powiedzia³ on, ¿e „napisa³ nikomu niepotrzebny i ideowo poroniony kwartet” oraz ¿e
poœwiêci³ go sobie. Monumentalna muzyka podkreœla tragiczny charakter utworu. Tylko œrodkowa czêœæ, allegretto jest
odmienna, l¿ejsza. To scherzo, „odrealniona stylizacja walca”, daje utworowi odrobinê optymizmu, przeb³ysk nadziei.
Burmistrz Jacek Kaznowski, rozpoczynaj¹c koncert przytoczy³ s³owa Mariana Hemara z wiersz „Katyñ”:
-„Tej nocy zg³adzono prawdê w katyñskim lesie”.
Wspominaj¹c zbrodniê katyñsk¹ tê
prawdê odnajdujemy. Koncert Pamiêci
Ofiar Zbrodni Katyñskiej poprzez wspania³¹ muzykê sk³ada ho³d pomordowanym, ale i stwarza nadziejê, ¿e prawda
ju¿ nigdy nie bêdzie zapomniana.
Joanna Kiwilszo

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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Lekarstwo na g³upotê
Witam, od roku zamieszka³em na nowym osiedlu na Szmulkach. Si³¹ rzeczy zacz¹³em
interesowaæ siê tym co siê dzieje w mojej ma³ej dzielnicy. Co zobaczy³em?
W okolicy od kilkudziesiêciu lat nie odnowiono ¿adnej kamienicy. Program rewitalizacji Pragi
siêga tylko do skrzy¿owania ulic Radzymiñskiej i Siedleckiej. Dalej - w stronê Bazyliki na Kawêczyñskiej
nie planuje siê nic. Niszczeje zabytkowy m³yn przy ul. Objazdowej, strasz¹ zabite dykt¹ okna ostatniego
drewnianego domu w centrum Warszawy przy ul. Kawêczyñskiej. Na brudnych, zaniedbanych podwórkach komunlanych kamienic przesiaduj¹ „dzieci ulicy” ubrane w dresy i bluzy z kapturami - pewnie marz¹
o karierze z³odzieja lub ¿o³nierza mafii. Niektórym z nich dla popisu uda³o siê ju¿ wejœæ na podwórka
nowych bloków, pot³uc kijem latarnie, obrzuciæ elewacjê brukowcami. Nic dziwnego skoro nie widaæ kogoœ,
kto pokaza³by im inne wzorce. Nie maj¹ w okolicy ogólnie dostêpnego porz¹dnego placu zabaw, wrotkowiska, boiska, basenu. Nie ma domu kultury. S¹ za to starsi koledzy, dla których ulubionym sposobem
spêdzania wolnego czasu jest upijanie siê, æpanie i wieczorne wyœcigi motocyklowe po okolicznych ma³ych uliczkach. Rozmów miejscowej m³odzie¿y mo¿na pos³uchaæ przy szkole na Otwockiej, kiedy nastolatki wyskakuj¹ sobie w przerwach na papieroska: - „To kiedy k.... idziemy na piwo?”, - „Ale siê k.... wczoraj schlaliœmy” itd. I nic dziwnego bowiem w okolicy szko³y niewiele jest punktów us³ugowych. Za to
sklepików, w których g³ówne towary to wóda, piwo i zagrycha - chyba kilkanaœcie.
Szmulki to piêknie po³o¿ona cicha dzielnica, prawie w œrodku miasta. Potencjalnie idealne miejsce do zamieszkania. Zachowany jest w du¿ej mierze stary uk³ad urbanistyczny kamienic, piêkny
budynek Bazyliki wyznacza naturalne lokalne centrum. Naturalne zalety dzielnicy podkreœla du¿a
iloœæ zieleni i ma³e natê¿enie ruchu samochodowego, dziêki odizolowaniu od reszty miasta zakolem kolejowych torów. Wraz z wybudowaniem nowych osiedli pojawili siê nowi mieszkañcy, g³ównie m³odzi ludzie z dorabiaj¹cej siê klasy œredniej. Tworz¹ naturalny potencja³ pozytywnych zmian.
Szkoda, ¿e maj¹ tylko nielicznych sojuszników we w³adzach Dzielnicy i Miasta, które, niezale¿nie
od rz¹dz¹cej opcji, wyraŸnie nie wykazuj¹ wiêkszego zainteresowania tym terenem, przyjmuj¹c
chyba, ¿e na zawsze Szmulki musz¹ byæ skazane na biedê i spo³eczn¹ degradacjê. Czy nikogo
nie dziwi, ¿e na rewitalizacjê Pragi, która nie obejmuje zreszt¹ wiêkszoœci obszaru Szmulowizny,
w³adze Miasta przeznaczy³y w tym roku 5 do 7 mln z³, podczas gdy np. na remont staromiejskich
piwnic ma byæ wydane 30 mln z³? Czy rzeczywiœcie najbardziej potrzebna Pradze Pó³noc inwestycja to sala gimnastyczna pod Liceum W³adys³awa IV za kolejne 30 mln z³?
Jeœli nie mam racji - proszê - niech ktoœ napisze ile pieniêdzy zamierzaj¹ wydaæ miejscy decydenci w
tym roku na inwestycje na Szmulkach? Jakie realne dzia³ania podejmuj¹ lokalne w³adze aby zapobiegaæ przestêpczoœci i degradacji spo³ecznej miejscowej m³odzie¿y? Ile pieniêdzy wydawane jest na
leczenie alkoholizmu rozpowszechnionego wœród tutejszych biednych rodzin? Dlaczego w tak zagro¿onej przestêpczoœci¹ okolicy nie ma posterunku Policji? Dlaczego w najbardziej niebezpiecznych miejscach brak miejskiego monitoringu? Dlaczego miejskie zieleñce zamieni³y siê tu w wychodki dla psów,
a czêœæ terenów publicznych niewiele ró¿ni siê od wysypisk? Kiedy opracowany i przyjety zostanie plan
miejscowego zagospodarowania? Czy w ogóle w³adze miasta maj¹ spójny pomys³ i program, co zrobiæ
aby Szmulowizna sta³a siê normaln¹, spokojn¹ i piêkn¹ œródmiejsk¹ dzielnic¹?
z powa¿aniem mieszkaniec Szmulek
O odpowiedŸ na list poprosiliœmy Halinê Ksi¹¿yk - Koordynatora ds. rewitalizacji w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
W zwi¹zku ze skierowanym do NGP, zapytaniem mieszkañca Szmulek w sprawie podejmowanych i planowanych dzia³añ przez lokalne w³adze w tym rejonie Dzielnicy Pragi Pó³noc – uprzejmie
informujê, ¿e na rok 2008 zosta³y zaplanowane nastêpuj¹ce dzia³ania inwestycyjne na Szmulkach:
1. rozpoczêcie prac przy modernizacji ulicy Bia³ostockiej (prace projektowe) – 300 000 z³ (docelowo 4,1 mln z³ do 2010 r.);
2. adaptacja obiektów przy szkole na ul. Otwockiej 3 na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – 2 500 000 z³ (docelowo 5 mln z³ do 2010r.);
3. zagospodarowanie parku przy ul. Kawêczyñskiej wraz z utworzeniem placu zabaw dla dzieci – 500 000 z³ (docelowo 1,5 mln z³ do 2010 r.);
4. modernizacja boisk sportowych wraz z budow¹ zaplecza socjalno-technicznego przy ul.
Kawêczyñskiej 44 – 5 700 000 z³ (docelowo 13 mln z³ do 2009 r.)
£¹czny koszt powy¿szych inwestycji to 9 mln z³ w 2008 r.
Inne inwestycje zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy na
lata 2008-2012, rozpoczynaj¹ce siê po 2008 r.:
1. modernizacja ulicy Kawêczyñskiej na odcinku od ul. Z¹bkowskiej do ul. Otwockiej wraz z
modernizacj¹ ci¹gów pieszych, remontem oœwietlenia, urz¹dzeniem przystanków tramwajowych
oraz uzupe³nieniem zieleni przyulicznej – rozpoczêcie dzia³añ nast¹pi w 2009 r., przewidywany
koszt projektu - 300 000 z³ (docelowo 7 mln z³);
2. modernizacja 10 boisk przedszkolnych na terenie Dzielnicy, miêdzy innymi na Otwockiej 3 i
Objazdowej 3 – realizacja od 2010 r. (docelowo 16 500 000 z³, œrednio 1 650 000 z³ na jedno
boisko); tj. docelowo na obszar Szmulowizny œrednio - 3 300 000 z³
3. budowa S¹siedzkiego Centrum Integracji Spo³ecznej przy ul. Korsaka, w którym zostan¹
ulokowane nastêpuj¹ce placówki: dom dziennego pobytu dla osób starszych, klub pracy, osiedlowy klub m³odzie¿owy, oœrodek wsparcia dla samotnych, bezrobotnych matek. W jego otoczeniu
zostanie urz¹dzony plac zabaw dla dzieci, ogródek rekreacyjny, boisko do siatkówki i pi³ki no¿nej.
Rozpoczêcie inwestycji pocz¹wszy od 2012 r. Zaplanowany koszt realizacji – 20 026 000 z³.
£¹czny koszt planowanych w WPI inwestycji na lata 2009-2012 wynosi wiêc – 53 926 000 z³.
Podstawa informacji: za³¹cznik dzielnicowy do Uchwa³y bud¿etowej m.st. Warszawy na
2008 r. Nr VII-Dzielnica Praga Pó³noc, Uchwa³a Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 r.
Nr XXI/709/2007 w sprawie bud¿etu miasta sto³ecznego Warszawy na rok 2008.
Jednoczeœnie informujê, ¿e wyznaczony obszar podlegaj¹cy rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 obejmuje te¿ rejon Szmulek,
tylko dzia³ania na tym obszarze zosta³y zaplanowane w dalszej kolejnoœci.
Komisariat Policji dzia³aj¹cy od 2006 roku przy ul. Z¹bkowskiej róg ul. Brzeskiej obejmuje
swoj¹ dzia³alnoœci¹ tak¿e ca³y rejon Szmulek.
Aktualnie dla terenu Pragi Pó³noc (w tym dla Szmulek) nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego.
Stacja obs³ugi samochodów
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Proszê Szanownych Pañstwa, w ostatnim tygodniu wiadomoœci z mediów coraz bardziej mnie rozdra¿niaj¹. Najpierw
kolejne informacje o tragedii wojskowego samolotu, spowodowane przez wojskowych, przez elitê naszego lotnictwa,
nawiguj¹c¹ jak za króla Æwieczka przez
okno we mgle. Do tego cywilny mi³oœnik
awiacji napêdzanej œmig³em w pionie p.
Dorn zawióz³, gdy by³ u w³adzy 30 tys.
w prezencie stra¿akom. Koszt podró¿y
wyniós³ nas podatników 27 tys. I na koniec pogryzione przez pit bulla 7-miesiêczne dziecko.
Gdybym by³ prezydentem lub premierem, zaleci³bym wojskowym to co sami
bez skutku æwicz¹ na s³abszych i ni¿szych
rang¹ - dyscyplinê, p. Dornowi ogl¹danie rozleg³ych panoram z du¿ej wysokoœci wyl¹cznie z Pa³acu Kultury, zaleci³bym
zwrócenie jego uwagi na budynki banków i poczt, w których istnieje mo¿liwoœæ
korzystania z internetowych przelewów
bankowych. Elektroniczny lot podró¿y
pieniêdzy dla stra¿aków bez p.Dorna
wynosi do 3z³.50 gr. Za³o¿ê siê o ka¿de
pieni¹dze, ¿e nam spo³eczeñstwu, bardziej przyda siê realne 29996,50 zainwestowane w stra¿ po¿arn¹ ni¿ wypalona helikopterowa benzyna zu¿yta na
przeloty by³ego marsza³ka Sejmu i byæ
mo¿e umi³owanego zwierzaka.
Na g³upotê nie ma lekarstwa, ale na
agresywne psy jest. O tym warto napisaæ kilka s³ów.
Proszê Szanownych Pañstwa, budowanie przepisów w pañstwie prawa powinno
cechowaæ siê d³ugofalow¹ wyobraŸni¹ po
to, aby raz ustanowione trwa³o lata lub
setki lat, czego przyk³adem jest Wielka
Brytania. Doniesienie o pogryzieniu dziecka przez psa rasy potencjalnie niebezpiecznej by³o moim zdaniem nierzetelne.
Nie pad³o s³owo na temat pozwolenia na
trzymanie takiego zwierzêcia w domu,

choæ taki przepis od pewnego czasu w
Polsce obowi¹zuje. Nie by³o krótkiego
wywiadu z urzêdnikiem, który tak¹ zgodê wyda³. Dziennikarze pozostawiaj¹ to
wydarzenie bez komentarza, jak zwyk³¹
sensacyjkê z dalekich krajów. A chodzi o
ludzkie ¿ycie, zdrowie i cierpienie.
Wiadomo, ¿e takie rasy jak bull terrier, american staffordshire terrier, pit bull
terrier i ich odmiany zosta³y stworzone do
walk. Ich psychika jest bardzo specyficzna. To bardzo przyjazne i oddane swoim
w³aœcicielom zwierzaki. Jednak¿e tylko
im. Potencjalna agresja maj¹ca Ÿród³o w
odwadze i pasji myœliwskiej grupy bojowych terrierów krystalizuje siê na obiektach zgo³a nie do upolowania w domach i
na ulicach. Potencjalnymi ofiarami terrierów s¹ inne zwierzêta jak psy , koty, drób
przydomowy, oczywiœcie zwierzêta dzikie,
a tak¿e ludzie, którzy nie zachowuj¹ prostej postawy w³aœciwej cz³owiekowi.
Pit bull potrafi zaatakowaæ zaprzyjaŸnionego pieska z parku w trakcie zabawy, gdy ten odwróci siê aby zatoczyæ ko³o
i powróciæ do zabawy. Gdy ucieka, staje
siê automatycznie ofiar¹. Tak zbudowana jest ich psychika. Goniæ i polowaæ na
to, co ucieka, a tak¿e co wygl¹da nietypowo. Osoby chore i przyjmuj¹ce nawet
lekko pochylon¹ postawê mog¹ byæ widziane przez te rasy jako ofiary. Wiedz¹
o tym np. listonosze ze swoimi ciê¿kimi
torbami, osoby niepe³nosprawne lub chore na dolegliwoœci metaboliczne, które
zmieniaj¹ ich zapach. Mijanie siê na ulicy z takim towarzystwem komentowane
jest przez pieski dwuznacznym warczeniem i ogl¹daniem siê za siebie.
A teraz specjalna wiadomoœæ dla zadresia³ych tatusiów o grubych karczychach
i miêœniach dorównuj¹cych miêœniom
Mariuszowi Pudzianowskiemu. Stanowicie
ch³opaki najliczniejsz¹ grupê w³aœcicieli
psów bojowych. Raczkuj¹ce i ucz¹ce siê

chodziæ WASZE dzieci S¥ POTENCJALNYMI OFIARAMI WASZYCH PSÓW.
Dla nich cz³owiek na czterech nogach
jest ofiar¹, moment upadku dziecka
mo¿e wyzwoliæ b³yskawiczny atak. Terrier jest szybki jak b³yskawica i atakuje
bez uprzedzenia. Powstrzymanie rozjuszonego zwierzêcia jest niezmiernie trudne, niekiedy niemo¿liwe, o czym przekona³a siê kolejna para rodziców- mi³oœników psów bojowych.
Proszê Szanownych Pañstwa, czas
zmieniaæ prawo. W normalnych krajach
prawo myœli za g³upich. Nie jestem zwolennikiem takiego myœlenia ale w tym
przypadku zasadniczy - ZAKAZ to koniecznoœæ. Totalny zakaz obecnoœci tej
grupy zwierz¹t w naszym kraju. Mariusz
Pudzianowski zyska³ moj¹ absolutn¹
sympatiê. Zacz¹³ uczyæ siê i coraz lepiej
tañczyæ jak na strong show mana przysta³o w œwietle kamer. Miêœniom mo¿e
mo¿e towarzyszyæ mózg i gracja. Czy nie
lepiej zatañczyæ z ukochan¹ kobiet¹,
trzymaj¹c ja silnych i sprê¿ystych ramionach ni¿ op³akiwaæ przed szpitalnym ³ó¿kiem pogryzione dziecko? To jest moje
lekarstwo na g³upotê. I dobre prawo.

Lewa strona medalu

nowa gazeta praska

Rzeczywisty problem
Przypomina mi siê felieton „Show”.
Napisa³em go kiedyœ dla Pañstwa, ukazuj¹c ob³udê radnych Prawa i Sprawiedliwoœci, których wiêkszoœæ dzia³añ robionych jest tylko i wy³¹cznie „pod publiczkê”. Tak by³o w³aœnie z ostatni¹ nadzwyczajn¹ sesj¹ Rady Miasta Warszawy.
Prawo i Sprawiedliwoœæ zwo³a³o j¹ rzekomo w trosce o dzieci, które nie maj¹
skoñczone kalendarzowo 3 lat i nie
mog¹ zostaæ przyjête do przedszkola.
Radni PiS alarmowali, ¿e dziecko, które
ma np. lat 2 i osiem miesiêcy, do przedszkola przyjête ju¿ nie zostanie. Bo tak
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rz¹dzi miastem z³a Lewica i Platforma
Obywatelska. Tyle ¿e prawda jest inna.
Problem z przedszkolami zosta³ rozwi¹zany wczeœniej, gdy po konsultacjach z
Ministerstwem Edukacji Narodowej, w³adze miasta zmieni³y zasady przyjmowania dzieci do przedszkola i teraz mog¹
tam trafiaæ te, które nie skoñczy³y pe³nych trzech lat. Radni Prawa i Sprawiedliwoœci, zamiast siê cieszyæ – jak cieszy³by siê ka¿dy, którego problem zosta³ rozwi¹zany, zasmucili siê bardzo.
Dlaczego? Bo wytr¹cono im z rêki kolejny argument do ataku na PO i Lewicê. A
problem dzieci? E tam – kogo to obchodzi. Na pewno nie radnych Prawa i Sprawiedliwoœci. Wspomniana sesja Rady
Warszawy nie odby³a siê. I dobrze, bo
panie i panowie z PiS musz¹ siê wreszcie nauczyæ, ¿e samorz¹d to nie polityka i tu trzeba rozwi¹zywaæ rzeczywiste
problemy warszawiaków, a nie tworzyæ
nowe, sztuczne, tylko po to aby zbiæ polityczny kapita³. I ¿e samorz¹d warszawski nie jest tylko i wy³¹cznie furtk¹ do
parlamentu, o którym myœli i marzy
wiêkszoœæ radnych Prawa i Sprawiedliwoœci w Warszawie.
S³uchaj¹c i czytaj¹c radnych PiS mo¿na by pomyœleæ, ¿e oni rzeczywiœcie s¹
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Prosto z mostu

Euro na miarê
naszych mo¿liwoœci
Wiemy ju¿, jak bêdzie wygl¹da³a
Warszawa w czasie pi³karskich mistrzostw Euro 2012. Przyjezdni zobacz¹
najpierw wnêtrza dworców kolejowych,
niezmienionych mimo wczeœniejszych zapowiedzi. Dobrze bêdzie, je¿eli uda siê
zlikwidowaæ panuj¹ce tam dziœ brud,
smród i biedabudy.
Plac Defilad, najbardziej rzucaj¹cy siê
w oczy obszar miasta, naprzeciwko Domów Centrum, bêdzie rozkopanym placem budowy. Po czternastu miesi¹cach
od rozstrzygniêcia konkursu na projekt
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Hanna
Gronkiewicz-Waltz zdo³a³a bowiem dopiero teraz podpisaæ umowê z projektantem, zgadzaj¹c siê na termin ukoñczenia prac wiosn¹ 2014 r. Na nieobjêtej budow¹ czêœci placu zainstaluj¹ siê
handlarze przepêdzeni z rozebranego
blaszaka, je¿eli miasto nie zaproponuje
im ¿adnej alternatywy.
Po dwóch latach przygotowawczych
prac projektowych w marcu zosta³a te¿
wydana decyzja lokalizacyjna dla pierwszego (centralnego) odcinka drugiej linii metra, pomiêdzy stacjami Rondo Daszyñskiego a Dworzec Wileñski. Inaczej
ni¿ pierwsza linia, ca³y ten odcinek bêdzie budowany równoczeœnie. Zakoñczenie budowy planowane jest na wiosnê
2012 r. Podczas budowy zostan¹ za-

mkniête skrzy¿owania osi ul. Œwiêtokrzyskiej z Towarow¹, Jana Paw³a II,
Marsza³kowsk¹ i Nowym Œwiatem, a tak¿e ul. Targowa na wiêkszoœci przebiegu,
co spowoduje kompletny parali¿ miasta
do kwietnia 2012 r. Minimalne opóŸnienie w realizacji harmonogramu prac
oznacza niemo¿noœæ poruszania siê samochodem po Warszawie podczas Euro.
By to opóŸnienie by³o bardziej prawdopodobne, radni dzielnicy Platformy
Obywatelskiej z Pragi Po³udnie rozpoczêli w³aœnie walkê o zmianê przebiegu
nowego odcinka metra. Chc¹, by bieg³
on nie do Dworca Wileñskiego, lecz do
Dworca Wschodniego. Argumentuj¹, ¿e
„jeœli stacja bêdzie przy Dworcu Wschodnim, kibice jad¹cy z Lublina i Bia³egostoku szybciej dostan¹ siê do stadionu.”
Nie s³ysza³em wiêkszego absurdu od
czasu propozycji lokalizacji Stadionu Narodowego w £omiankach. Stadion bêdzie
oddalony od Dworca Wschodniego o
1200 m i jest to najwiêkszy atut tej lokalizacji. Dworzec Wschodni, poza, rzecz
jasna, tak wa¿nymi dla radnych Lublinem i Bia³ymstokiem, obs³uguje po³¹czenia kolejowe z Berlinem, Kijowem, Moskw¹, Wiedniem i z ca³¹ Polsk¹. Bêdzie
g³ównym docelowym punktem podró¿y
dla kibiców, którzy na stadion maj¹
stamt¹d 15 minut spaceru i na pewno
nie skorzystaj¹ z metra, nawet gdyby
jakimœ cudem powsta³o. Miejmy te¿ nadziejê, ¿e nie wpadn¹ na pomys³, by
pojechaæ do Œródmieœcia...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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zatroskani problemami warszawiaków.
Otó¿ nic bardziej b³êdnego. Niedawno dowiedzia³em siê, ¿e w trakcie dyskusji nad
podwy¿kami cen biletów, gdy Lewica powiedzia³a stanowcze „nie” Platformie Obywatelskiej w tej sprawie, Prawo i Sprawiedliwoœæ – bêd¹ce oficjalnie przeciw podwy¿kom – zg³osi³o siê do PO z sugesti¹,
¿e s¹ w stanie … poprzeæ te podwy¿ki.
Oczywiœcie, w zamian za „coœ”. Nie bêdê
siê ju¿ tu rozpisywaæ o szczegó³ach, bo takie „kupczenie” jest po prostu ¿enuj¹ce. I
œmieszy – zw³aszcza w przypadku partii,
która ma w nazwie „prawo” i „sprawiedliwoœæ”. Ale dla nich to tylko puste s³owa, na które „³api¹” wyborców.
Trochê siê rozpisa³em, zbyt wiele poœwiêcaj¹c dzia³aniom Prawa i Sprawiedliwoœci. Szczególnie, ¿e zrobi³em to na
³amach Nowej Gazety Praskiej, która dla
nich by³a i jest wrogiem numer jeden. Której PiS, zamiast dyskusji i polemiki, kaza³
zdejmowaæ szyldy i wyrzuca³ j¹ z jej siedziby. Jestem zbyt m³ody, ¿eby to pamiêtaæ, ale z tego co wiem, to tak w Polsce
robiono w pierwszych, najczarniejszych
latach PRL-u, jeszcze za ¿ycia Stalina. Ale
có¿: jak Kali kraœæ krowê to dobrze…
Na koniec z ostatnich samorz¹dowych
wieœci: na mój wniosek stra¿nicy miejscy
dostan¹ pierwsz¹ od kilku lat podwy¿kê.
Zgodnie z obietnic¹ komendanta nie maj¹
te¿ skupiaæ siê na œciganiu babæ handluj¹cych pietruszk¹ i zak³adaniu blokad na
ko³a samochodów, jak to by³o za czasów
prezydenta Kaczyñskiego, tylko zaj¹æ siê
rozwi¹zywaniem rzeczywistych problemów bezpieczeñstwa w mieœcie.
I druga sprawa: Zarz¹d Transportu
Miejskiego pracuje nad moim pomys³em
p³acenia za przejazd komunikacj¹
miejsk¹ za pomoc¹ sms-ów wysy³anych
z „komórki”. Mam nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce zostanie to wprowadzone w ¿ycie i tym
samym rozwi¹zany zostanie kolejny, rzeczywisty problem warszawiaków.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Nowe

Hanna Gronkiewicz – Waltz zosta³a
prezydentem stolicy dziêki krytyce poprzedników. Us³u¿ni funkcjonariusze
„Gazety Wyborczej”, TVN i Polsatu przez
lata lansowali mit „PiS nie radzi sobie z
inwestycjami”. Uœmiechniêci, POzytywnie myœl¹cy „fachowcy” mieli poradziæ
sobie lepiej. I co?
W³adze miasta musia³y w³aœnie opublikowaæ sprawozdanie z wykonania bud¿etu. Ju¿ po zmianach, czyli zdejmowaniu w œrodku roku zadañ, których nie
uda siê zrealizowaæ. Mimo wszystkich
sztuczek ksiêgowych i statystycznych,
jest to totalna klêska. W porównaniu do
poprzedników, w porównaniu do innych
miast, w porównaniu do planów. W ka¿dej konkurencji Hanna GronkiewiczWaltz zajmuje najgorsze miejsce.

Rok temu, radny Pawe³ Czekalski w
imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej biada³ nad prawie pó³miliardow¹ nadwy¿k¹
bud¿etow¹. Zdaniem prominenta PO, takie miasto jak stolica powinno koñczyæ rok
nie nadwy¿k¹ bud¿etow¹, lecz deficytem.
W tym roku okaza³o siê, ¿e nadwy¿ka wynosi ponad 630 mln. z³. Za to mo¿na by³o
wybudowaæ 10 przedszkoli. Ale tego nie
nakazuje patron Platformy, czyli Zwi¹zek
Deweloperów. Przedszkola siê zamyka, a
niewydane pieni¹dze przepadaj¹.
Na Pradze Pó³noc wykonanie inwestycji przez komisarz Jolantê Koczorowsk¹ tytu³uj¹c¹ siê burmistrzem dzielnicy wynosi
25%. Czyli 75% pieniêdzy przeznaczonych
na inwestycje zmarnowano. Nie wykonano 3/4 zadañ! Taki jest skutek obalenia
legalnych w³adz dzielnicy przez SLD/PO.

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

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

Ch³odnym okiem

Idzie wiosna
Czasami cz³owiek próbuje oderwaæ siê
od bie¿¹cych awantur, knowañ polityków, sensacji medialnych potrzebuj¹c
spokoju. Niezwykle o to trudno, gdy
wokó³ wszyscy staraj¹ siê dotrzeæ z jakimœ przekazem. Tematy wywo³ywane
s¹ lawinowo, a ich ¿ywot trwa najwy¿ej
kilka dni. Ostatnio mieliœmy g³oœny festiwal lizboñski, w trakcie którego wszyscy gracze na scenie pragnêli zaznaczyæ
swoj¹ obecnoœæ. Prezes Kaczyñski o ma³o
co nie zakiwa³ siê na œmieræ i nie doprowadzi³ do roz³amu w swoim klubie. Prezydent i premier odbywali w sprawie
poufne narady w Juracie. Ostatecznie
treœæ ich ustaleñ, których do koñca opinia publiczna nie pozna³a, prze³o¿y³a siê
na z³o¿enie przez Pana Prezydenta

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

swojego autografu na dokumencie upowa¿niaj¹cym go do ... ratyfikacji traktatu (sic!). Temat wiêc szybko umrze. Media natychmiast znalaz³y nowy - tragediê rodziny Olewników. Wczeœniej eksploatowana by³a tragedia pilotów CASY.
Najg³oœniej w sprawie krzycz¹ ci, których
obowi¹zkiem by³o sprawê wyjaœniæ. Minister Ziobro oczywiœcie po zakoñczeniu
procesu, w którym zapad³y wysokie wyroki skazuj¹ce „przypomnia³” sobie, i¿
w sprawê „mog¹ byæ” zamieszani dzia³acze SLD, domagaj¹c siê sejmowej komisji œledczej. Byæ mo¿e panu by³emu
ministrowi przysz³o na myœl, ¿e ten news
odsunie w cieñ rozpoczêcie prac przez
sejmow¹ komisji do spraw zbadania okolicznoœci œmierci Barbary Blidy, na czele
to której komisji stoi dzia³acz SLD Ryszard Kalisz, a rola ministra Ziobro w
sprawie jest co najmniej dwuznaczna.
Sam SLD, a konkretnie przewodnicz¹cy
Olejniczak, zaskoczy³ opiniê publiczn¹,
wywo³uj¹c medialnego newsa decyzj¹ o
„rozwodzie” z Parti¹ Demokratyczn¹.
Bêdziemy przez kilka kolejnych dni za-

POzytywnie

£¹czcie, a nie dzielcie
Zawsze za b³¹d uwa¿a³em nadanie
dzielnicom warszawskim tak skromnych
uprawnieñ. Swego czasu stwierdzi³em, ¿e
tylko rozwi¹zanie ustawowe, a nie Statut Warszawy mo¿e zagwarantowaæ w
przysz³oœci stabilny i harmonijny rozwój
Warszawy i jej dzielnic oraz w znacznym
stopniu uniezale¿niæ samorz¹d dzielnic
warszawskich od zawirowañ i konfliktów
na ogólnopolskiej scenie politycznej.
Jednak patrz¹c na to, co w kwestii
budowy Mostu Krasiñskiego wyprawiaj¹
niektórzy radni Dzielnicy ¯oliborz mo¿na zrozumieæ potrzebê ograniczenia
uprawnieñ dzielnicom w kwestii strategicznych inwestycji ogólnomiejskich.
Mogê zrozumieæ, przy daleko id¹cej wyrozumia³oœci, obawy Rady Dzielnicy ¯oliborz
wyra¿one w podjêtej w sierpniu 2007 r.
uchwale w sprawie przesuniêcia w czasie realizacji budowy mostu Krasiñskiego i przeznaczenia œrodków zabezpieczonych na jego
realizacjê na inne cele inwestycyjne.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wszelkie w¹tpliwoœci i niew¹tpliwie b³êdy do-

W Bia³o³êce nie ma obiecanego przez
burmistrza Kaznowskiego wodolotu. Ale
co wa¿niejsze, przedszkola planowane
s¹ dopiero na 2013 r. Nie wykupiono
gruntów pod budowê Mostu Pó³nocnego. Du¿o wydano tylko na koncerty promuj¹ce burmistrza.
Okaza³o siê, ¿e „POzytywne myœlenie” nie zastêpuje ciê¿kiej pracy. ¯e trudno samozadowoleniem usun¹æ brud i
dziury z ulic. ¯e od bycia „cool” nie przybywa mieszkañ komunalnych. Ca³a energia obecnych w³adz stolicy idzie w obiecywanie wszystkim wszystkiego. Realizowany zaœ jest program Kononowicza:
„¿eby nie by³o niczego”.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

tycz¹ce koncepcji przebiegu Mostu Krasiñskiego mo¿na rozstrzygn¹æ na etapie
projektowania, w toku rzeczowej i spokojnej dyskusji.
W tym kontekœcie nie zrozumiem wyst¹pienia Baltazara Brukalskiego, ¿oliborskiego radnego, który 11 kwietnia
br. podczas konsultacji spo³ecznych w ratuszu Targówka, zorganizowanych przez
projektantów mostu, stwierdzi³, ¿e zaprasza mieszkañców Targówka na ¯oliborz, ale bez samochodów. Co ciekawe,
sam przyjecha³ samochodem, poniewa¿
jak stwierdzi³ ba³ siê zabraæ roweru, ¿eby
go na Targówku nie ukradli.
Rada Dzielnicy Bia³o³êka w styczniu br., co wa¿ne - jednog³oœnie (w tej
kwestii obce s¹ nam podzia³y polityczne), przyjê³a stanowisko popieraj¹ce
jak najszybsz¹ budowê tej istotnej dla
Warszawy inwestycji, jak¹ jest Most
Krasiñskiego.
W tym miejscu niezbyt cenzuralne
stwierdzenia cisn¹ siê na usta po przeczytaniu w Informatorze ¯oliborza ar-

tyku³u innego ¿oliborskiego radnego,
Adama Kalinowskiego, który w artykule zatytu³owanym „A ja chcia³bym spalarniê na Bia³o³êce” stwierdzi³, ¿e takie
stanowisko Rady Dzielnicy Bia³o³êka
„mo¿e prowadziæ równie¿ do ograniczenia œrodków finansowych przeznaczonych bezpoœrednio na rozwój tej dzielnicy np. na nowe ulice i drogi”. Gratulujê radnemu wysoce g³êbokich przemyœleñ po zapoznaniu siê z uchwa³¹ Rady
Dzielnicy Bia³o³êka – Klub Radnych PO
na Bia³o³êce odniesie siê do nich z pewnoœci¹ w odpowiedni sposób.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
pjaworski@pobialoleka.waw.pl
www.jaworski.waw.pl

pewne œledziæ, czy bêdzie to rozwód za
porozumieniem stron, czy z ustalaniem
winnych rozpadu tego krótkotrwa³ego
zwi¹zku. Tak czy inaczej problem bêdzie
mia³o SdPL, jak znaleŸæ siê w tej nowej
sytuacji. Ostatnie „mocne” wydarzenie
nie licz¹c narodzin piêcioraczków, opuszczenia przez Beger Samoobrony (kto
jeszcze pamiêta Beger i Samoobronê?),
„zamachu” PO na publiczne media i
Rzecznika Praw Dziecka (to ta pani od
Teletubisiów) to informacja, i¿ nastêpc¹
odchodz¹cego na emeryturê abp. Tadeusza Goc³owskiego, metropolity gdañskiego, ma byæ abp Leszek S³awoj G³ódŸ,
ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Temat - jak wszystkie powy¿sze zapewne bêdzie tak samo mia³ swój krótki ¿ywot medialny i albo siê potwierdzi,
albo nie. Kolejne dni przynios¹ zapewne kolejne „wa¿ne” wydarzenia, które
oprócz dr¿enia wewn¹trz klasy politycznej nie bêd¹ wywo³ywa³y wiêkszego zainteresowania w szeroko pojêtej opinii
publicznej. Czasami wiêc warto wy³¹czyæ
radio, zgasiæ telewizor i udaæ siê na spacer - idzie wiosna, przyroda zmienia siê
z ka¿d¹ chwil¹, rozkwit³y wiosenne kwiaty, z dnia na dzieñ robi siê coraz cieplej,
s³oneczko wschodzi wy¿ej i œwieci coraz
d³u¿ej. Jest mi³o.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

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

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

10 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI
matura
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA 022 676-75-40
NIEMIECKI 022 676-75-40
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis
ADWOKAT, karne, cywilne
0514-081-710
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MALOWANIE, uk³adanie
paneli 0601-353-824
MEBLE na wymiar, kuchnie,
garderoby, ³azienki i inne, tel.
0697-346-160, warmo@vp.pl
MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
TRANSPORT dostawczym,
rozbiórki, wywóz gruzu, z³omu, wycinka drzew, prace
porz¹dkowe 0601-353-824
WYKONAM tanio i solidnie
prace remontowo-wykoñczeniowe (gibsowanie, malowanie,
zabudowa wnêk, uk³adanie
glazury), tel. 0697-666-513
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
ZAMIENIÊ mieszkanie M4,
60m2 (Targówek) na mniejsze
oko³o 40m2, 022 678-42-55
DAM PRACÊ
DODATKOWA - Umowa Zlecenie w godz. 12.00 do 20.00
tel. 0518-209-288
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

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

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Folkowe Œwiêto
19 kwietnia ruszy II Festiwal Otwartych •róde³ Ethnopolis – wspólny projekt
Oficyny Open Sources i Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury,
prawdziwe œwiêto muzyki
folk. Ci, którzy byli na pierwszym, listopadowym koncercie Ethnopolis, pamiêtaj¹ doskonale emocje, jakie wywo³a³y kapela Trebunie Tutki czy
Psio Crew. ¯ywio³owa reakcja widzów, œcisk, muzyczne
szaleñstwo i pozytywna energia p³yn¹ca ze sceny sprawi³y, ¿e kolejna edycja by³a tylko kwesti¹ czasu.
Gwiazd¹ kwietniowego
koncertu bêdzie kultowa Orkiestra œw. Miko³aja – pionierzy muzyki folk w Polsce.
W ci¹gu dwudziestu lat dzia³alnoœci, zespó³ uplasowa³ siê
na czo³owej pozycji wœród
elity zespo³ów folkowych w
kraju.
Na festiwalu wyst¹pi równie¿ grupa Village Kollektiv,
³¹cz¹ca brzmienia elektroniczne z tradycyjnymi instrumentami i œpiewem oraz
m³ody sta¿em, ale dynamicznie rozwijaj¹cy siê zespó³ ¯ywio³ak, który zrobi³
b³yskawiczn¹ karierê w œrodowisku muzyki folk.
Ethnopolis to wieczór pe³en oryginalnej i dobrej muzyki, gwarantuj¹cy naprawdê
gor¹c¹ atmosferê. Polecamy!
Bilety w cenie 25 i 20 z³otych,
jeszcze w sprzeda¿y!

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

Na 26 kwietnia szykujemy
niespodziankê dla mi³oœników sztuki kabaretu. Na deskach BOK-u zadebiutuje
krakowska Grupa Rafa³a
Kmity (bilety 25 i 20 pln). Zespó³ zaprezentuje swój absolutny hit - „Wieczór kabaretowy”, program sk³adaj¹cy siê
z najwiêkszych przebojów
Grupy, stworzony na okazjê
10-lecia jej istnienia.
Grupa Rafa³a Kmity od lat
œwiêci tryumfy na polskiej
scenie kabaretu. Jej lider,
Rafa³ Kmita, niezrównany w
sztuce wy³awiania absurdów
rzeczywistoœci, jest na rodzimym rynku rozrywki autorem
wyj¹tkowym. Przewrotny humor, b³yskotliwe teksty i profesjonalizm wykonawców –
oto atuty jego kabaretu.
Gwiazd¹ zespo³u jest
uzdolniona i pe³na uroku Sonia Bohosiewicz. Aktorka za
wyj¹tkowo wiarygodn¹ rolê
Pra¿anki Hanki w „Rezerwacie” zdoby³a Z³ote Lwy na festiwalu w Gdyni za najlepsz¹
kreacjê drugoplanow¹. Szerszej publicznoœci ekranowej

znana jest z nowego serialu
telewizyjnego „39 i pó³”.
Warto zobaczyæ zarówno
Pani¹ Soniê jak i ca³¹ Grupê
w akcji!

Wiktor Zborowski
w „Saloniku”
10.05 w „Saloniku z kultur¹” wyst¹pi Wiktor Zborowski, jeden z najbardziej
charakterystycznych aktorów
polskiej sceny. Artysta posiada wielkie predyspozycje do
ról komediowych i wyj¹tkowy
dar rozœmieszania. Nie stroni te¿ od piosenki aktorskiej,
o czym zapewne bêdziemy
mogli siê przekonaæ.
Gospodarz programu, Antoni Muracki, zadba³ tak¿e o
jego mocn¹ stronê muzyczn¹. Do majowego Saloniku zaprosi³ tak¿e El¿bietê
Wojnowsk¹, znan¹ z niesamowitych wykonañ aran¿acji
piosenek Bertolda Brechta.
Piosenkarka ceniona jest
przede wszystkim za przepiêkn¹ wokaln¹ ekspresjê i
mocny, charyzmatyczny g³os.
Do zobaczenia w majowym
Saloniku. Bilety w cenie 20
pln, jak zwykle do nabycia w
kasie BOK.

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

Grupa Rafa³a Kmity w „Wieczorze Kabaretowym"

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

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

Wieczór
kabaretowy

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
18, 22, 25, 27 i 30 kwietnia
1, 2 i 6 maja
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Uprzejmie informujemy, ¿e w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pañskiego (Al. Solidarnoœci 67) ruszy³ projekt skierowany do osób uzale¿nionych od alkoholu, rodzin i bliskich osób
uzale¿nionych oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
W ramach projektu oferujemy: porady indywidualne, wyk³ady dla osób uzale¿nionych oraz wspó³uzale¿nionych. Uczestnictwo w nim jest bezp³atne, nie wymagamy skierowañ.
- Punkt informacyjno-konsultacyjny (parter, pok.4):
wtorki w godz. 8.30-11.40
- Wyk³ady dla osób uzale¿nionych (pok. 4): poniedzia³ki,
œrody w godz. 17.00-20.10
- Wyk³ady dla rodzin i bliskich osób uzale¿nionych (pok.
4): czwartki w godz.17.00-20.10
Po wyk³adach mo¿na skorzystaæ z porady indywidualnej.
Zajêcia i porady prowadzone s¹ przez psychologów i/lub
specjalistów w dziedzinie uzale¿nienia od alkoholu.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pañskiego
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
03-401 Warszawa, Al. Solidarnoœci 67
NIP: 113-13-35-374

„Na Szpital Praski”
l % podatku na Szpital Praski
Sam zdecyduj,
na jaki cel ma byæ przeznaczony 1% Twojego podatku.
Dlaczego warto przekazaæ 1% podatku na rzecz Szpitala Praskiego?
• Tê kwotê i tak trzeba zap³aciæ do Urzêdu Skarbowego. Mo¿emy
jednak sami zdecydowaæ, na co zostan¹ przeznaczone te pieni¹dze.
• Ka¿da z³otówka zostanie przeznaczona na zakup: aparatury
medycznej, wyposa¿enia sal lub remont pomieszczeñ Szpitala
Praskiego SP ZOZ przy Al. Solidarnoœci 67 w Warszawie.

Jak przekazaæ 1% na Szpital Praski?
Wype³niaj¹c deklaracjê podatkow¹ PIT-37, nale¿y wpisaæ w rubryce:
123. Inne informacje: Wplata 1% na Szpital Praski
124. Nazwa OPP: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
125. Numer KRS: 00 000 575 46
126. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku nale¿nego (z
rubryki 112) Podobnie wype³niamy: PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28
Dziêkujemy za Pañstwa pomoc.
Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego -Pawe³ Obermeyer
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„Gwiazdy znów œwiec¹
dla Samanty”
W poniedzia³ek 7 kwietnia w wype³nionym po brzegi Teatrze Bajka,
w Warszawie odby³ siê VIII z cyklu „Kocham Ciê”, nadzwyczajny koncert charytatywny, przygotowany przez Ma³gosiê Kowalsk¹. Koncert
powsta³ z potrzeby serca i na proœbê niezwyk³ych ludzi. Pañstwo Nosalik, zwrócili siê do klubu Rotary Warszawa-Józefów z dramatycznym
apelem o pomoc przy zakupie elektrycznego wózka inwalidzkiego dla
ich chorej, piêcioletniej córeczki, Samanty.
Nie by³oby w tym nic szczególnego,
wszak przychodz¹ do klubu dziesi¹tki
potrzebuj¹cych, ale tym razem proœba
o pomoc zosta³a podparta niezwyk³ymi dzia³aniami. Pañstwo Nosalik poruszyli niebo i ziemiê, aby zechcieli ich
wesprzeæ znakomici artyœci. Tym namowom ulegli m.in.: Grzegorz Turnau,
Halina Kunicka i Dorota Miœkiewicz, a
laureatka Literackiej Nagrody Nobla,
Wis³awa Szymborska, przekaza³a na
aukcjê bezcenny rêkopis swojego wiersza pt. „Niektórzy lubi¹ poezjê”!!! Do- Steciuk – tytu³owy Upiór i Barbara Meldatkowo bank Societe Generale, w któ- zer – Carlotta, wspaniale zareklamowali
rym pracuje Pan Nosalik, zadeklarowa³ Teatr Muzyczny Roma i musical „Upiór
siê jako sponsor koncertu. Z tym przy- w Operze” podczas naszego koncertu.
szli do nas Pañstwo Nosalik.
Kolejna niespodzianka to piosenki z
Prezydent Teresa Sendor i Ma³gosia najnowszej premiery „Oskary, Oskary...
Kowalska podjê³y b³yskawiczn¹ decyzjê: czyli piosenki ze statuetk¹” w wykona„Robimy koncert!”. I wkrótce do tych niu artystów Teatru Rampa – filigranoznakomitych artystów do³¹czy³y kolejne wej Doroty Osiñskiej i potê¿nego Robergwiazdy: Krzysztof Daukszewicz, Jerzy ta Kowalskiego. W ich interpretacji szczePo³omski, Czes³aw Majewski, Ada Gost- gólnie zabrzmia³ „oskarowy” temat z
kowska i Grupa Vox. Ponownie dyrek- „Piêknej i Bestii”
cja i w³aœciciel Teatru Bajka w WarszaZanim publicznoœæ zdo³a³a odetchn¹æ
wie, panowie Wilk i Biskupski udostêp- po tej musicalowej uczcie, pojawili siê
nili salê teatru. Patronem honorowym artyœci, którym pomogliœmy organizuj¹c
zgodzili siê byæ: nasz Gubernator Elekt poprzedni VII Koncert z cyklu „Kocham
Tadeusz P³uziñski i Przewodnicz¹cy Sej- Ciê”. Na scenie zaprezentowa³a siê para
miku Województwa Mazowieckiego Ro- tancerzy, mistrzów Polski i Œwiata, laubert Soszyñski. ZaprzyjaŸnione kluby: RC reatów Pucharu Œwiata w tañcach inteSobieski, RC Warszawa City, RC £omian- gracyjnych na wózkach: Emil Malanowki, RC Centrum-Wis³a, RC Wilanów, RC ski i Martyna Wiœniewska. Ich wspaniaBia³a Podlaska i RC Nisko Stalowa Wola ³y, latynoamerykañski taniec wzbudzi³
wykupi³y dziesi¹tki biletów, a grono ogromny aplauz publicznoœci.
sponsorów i patronów medialnych poWreszcie zaczê³a siê zapowiadana
wiêksza³o siê w sposób geometryczny.
licytacja.
Publicznoœæ kolejno wzruszali i baOprócz rêkopisu Wis³awy Szymborwili wspomniani wy¿ej artyœci. „Jego
skiej, na aukcjê pozyskaliœmy dwa obWysokoœæ” Jerzy Po³omski i „Pierwsza
razy: naszego nominata Bogus³awa MacDama polskiej piosenki” Halina Kunickiewicza i jednego z najlepszych polskich
ka dostali po swoich wystêpach obrazy
malarzy wspó³czesnych, równie¿ rotariaznakomitego polskiego karykaturzynina, Krzysztofa Oraczewskiego.
sty, cz³onka honorowego naszego kluPo brawurowo przeprowadzonej aubu Jacka Frankowskiego. Krzysztof
kcji,
wszystkie wystawione przedmioty
Daukszewicz w znakomitym wystêpie
estradowym uœwiadomi³ nam istnienie znalaz³y swoich nabywców. £¹czna kwota
nowej waluty. Otó¿ niewa¿ne s¹ w ho- z aukcji, to 18, 5 tys. z³!!!
Ca³kowity dochód z koncertu w znacznoraria w z³otych, dolarach czy euro.
Dzisiaj, niektórzy ¿¹daj¹ milionów w... nym stopniu pokryje cenê wózka elektrycznego dla maleñkiej Samanty (prawalizkach!
Nic dziwnego, ¿e nawet tajemniczy wie 70 tys. z³).
Kolejny IX Koncert Charytatywny z
Upiór, który zwyczajowo pojawia siê w
Operze, zdecydowa³ siê porwaæ Carlottê cyklu „Kocham Ciê” odbêdzie siê w paŸi wyst¹piæ wœród gwiazd, w Teatrze Baj- dzierniku.
Wiceprezydent,
ka, gdzie oszo³omionej i oczarowanej puprzewodnicz¹cy komisji PR
blicznoœci wspólnie zaœpiewali utwory z...
innych musicali. W ten sposób Tomasz
Robert Tondera
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Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

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

Artyœci z prawego brzegu

Marcin Kwaœny
Jego babcia chcia³a, aby zosta³ ksiêdzem, tata pragn¹³, aby by³ wojskowym. Bêd¹c aktorem pogodzi³ te dwa, wydawa³oby siê sprzeczne,
oczekiwania. Gra³ ju¿ i ksiêdza, i oficera.
Marcin Kwaœny, urodzony w Tarnowie nazwaæ aktorem korytarzowym, bo
w 1979 r. jest jednym z najpopularniej- strasznie siê w teatrze wydzieram. W filszych aktorów m³odego pokolenia. Ab- mie nie móg³bym sobie pozwoliæ na tak¹
solwent Akademii Teatralnej im. Aleksan- ekspresjê. W filmie obowi¹zuje zasada :
dra Zelwerowicza w Warszawie, aktor sto- „im mniej tym lepiej”. Trzeba byæ do bólu
³ecznego Teatru Kwadrat, ma na swoim prawdziwym, szczerym, bo oko kamery
koncie wiele ról filmowych, m.in. w „Prê- wszystko bezlitoœnie wychwytuje. W tegach”, „Persona non grata”, „Wszyscy je- atrze mo¿na schowaæ siê za form¹, teatr
steœmy Chrystusami” i serialu „Mrok”. jakby dopuszcza pewien rodzaj sztucznoZagra³ g³ówn¹ rolê fotografa, Marcina œci. W filmie to jest wykluczone.
Wilczyñskiego w „Rezerwacie”, w re¿y- S¹dz¹c z ról, w jakich do tej pory
serii £ukasza Palkowskiego, najczêœciej Pana ogl¹daliœmy, najlepiej czuje siê
nagradzanym polskim filmie 2007 r. Od Pan w repertuarze komediowym?
czterech lat mieszka na Pradze.
- Gram w Teatrze Kwadrat, wiêc jakW praskiej kawiarni „Po drugiej stronie by do takiego repertuaru jestem przylustra” na ul. Z¹bkowskiej rozmawiamy o zwyczajony, chocia¿ w Akademii Teatralaktorstwie, pracy nad filmem „Rezerwat”, nej prof. Andrzej £apicki przepowiedzia³
re¿yserowaniu i praskich klimatach.
mi inn¹ przysz³oœæ: - „Marcin, z ciebie
- Czy aktorstwo to Pana œwia- to bêdzie na wieki wieków amant”. Mo¿domy wybór, czy raczej przypa- liwoœci komediowe natomiast odkry³em
dek? Czy „od zawsze” chcia³ Pan dziêki prof. Annie Seniuk, która obsabyæ aktorem? Co takiego szczegól- dza³a mnie w sztukach Fredry. Wolê jednego jest w tym zawodzie?
nak graæ wbrew warunkom. Gra³em w
- Zacz¹³em o tym zawodzie myœleæ we szkole amantów, ale nie czujê siê do
wczesnej m³odoœci. Wszystko zaczê³o siê koñca amantem, czujê, ¿e móg³bym
od pewnego przedstawienia w studenc- wcieliæ siê w postacie zupe³nie do mnie
kim teatrze, gdzie zagra³em rolê ksiê- niepodobne. Bardzo bym chcia³ zagraæ
dza. By³em wtedy w 8 klasie szko³y pod- np. boksera wagi superciê¿kiej, przytyæ
stawowej. Podczas któregoœ spektaklu 15 kg, ogoliæ g³owê, zrobiæ sobie tatumocniej oœwietlono scenê. By³em tak oœle- a¿e. A wiêc to nie jest tak, ¿e gra siê
piony, ¿e nie zauwa¿y³em, gdzie scena tylko w komediach lub tylko amantów.
siê koñczy i spad³em w ramiona jakiejœ Mój ulubiony aktor Mel Gibson jest restarszej pani, która zamiast mnie nakrzy- welacyjny w komedii, ale potrafi te¿
czeæ, powiedzia³a, ¿e jest jej bardzo mi³o, œwietnie zagraæ w dramacie. I to jest w³abo jeszcze ¿aden aktor na ni¹ nie spad³. œnie wyzwanie aktorskie – sprawdzaæ siê
Ktoœ nazwa³ mnie aktorem i od tamtej w ró¿nych formach gatunkowych, ale i
pory to s³owo echem do mnie powraca³o. w ró¿nych formach przekazu, a wiêc i w
W liceum wiedzia³em ju¿, ¿e w³aœnie filmie, i w teatrze, i w serialu.
- Du¿¹ popularnoœæ przynios³a
ten zawód chcê uprawiaæ, bo daje on szansê na upust energii, na to, aby byæ kimœ Panu œwietna rola fotografa, Marcina Wilczyñskiego w filmie „Reinnym, ¿eby pofolgowaæ wyobraŸni.
Uwa¿am aktorstwo za bardzo humani- zerwat”, którego akcja rozgrywa
styczny zawód, poniewa¿ implikuje w so- siê na Pradze. Jest Pan wspó³aubie wszystkie inne zawody – mogê byæ le- torem scenariusza do tego filmu.
karzem, policjantem, wojskowym. Moja Podobno opar³ Pan ten scenariusz
babcia chcia³a, ¿ebym by³ ksiêdzem, tata na swoich w³asnych doœwiadcze– wojskowym. Bêd¹c aktorem pogodzi³em niach. Które w¹tki w „Rezerwaoba te, wydawa³oby siê sprzeczne oczeki- cie” s¹ autentyczne?
- Rzeczywiœcie, ten scenariusz wzi¹³
wania. O roli ksiêdza ju¿ opowiada³em, oficerem te¿ by³em, w serialu „Przedwioœnie” siê z ¿ycia. Kiedy 4 lata temu przeprou Filipa Bajona. Przypominaj¹ mi siê s³o- wadzi³em siê na praw¹ stronê Wis³y, Prawa œp. Gustawa Holoubka, który mawia³, ga nie by³a jeszcze taka modna, jak
¿e teatr jest spraw¹ na tyle niepowa¿n¹, obecnie. Wielu znajomych odradza³o mi
¿e nale¿y go traktowaæ bardzo serio, a tê decyzjê, s³ysza³em ró¿ne opinie o tej
¿ycie ludzkie jest na tyle serio, ¿e trzeba dzielnicy. Postanowi³em jednak sam
je traktowaæ niepowa¿nie.
sprawdziæ. Pomyœla³em sobie: czego
- Jest Pan absolwentem Aka- mam siê baæ, dzielnica, jak ka¿da inna.
demii Teatralnej w Warszawie, Je¿eli ja nie bêdê negatywnie nastawioobecnie bardzo du¿o Pan gra i w ny do ludzi, to oni do mnie te¿ nie. Teteatrze i w filmie, ostatnio mo¿na raz dobrze mi siê mieszka, z s¹siadami
Pana ogl¹daæ w serialu „39 i pó³”. mam dobre uk³ady, aczkolwiek na poCzy obie formy wypowiedzi Pan cz¹tku, w ci¹gu bardzo krótkiego okretak samo lubi? Czym ró¿ni siê ak- su, przydarzy³ mi siê nat³ok ró¿nych,
dziwnych zdarzeñ. Te sytuacje s¹ w³atorstwo filmowe i teatralne?
- Mia³em szczêœcie studiowaæ pod kie- œnie w scenariuszu.
runkiem znakomitych profesorów, takich
Rzeczywiœcie zalewa³em s¹siada,
jak Andrzej £apicki, Jan Englert, Anna przyszli do mnie monterzy, zrobili mi
Seniuk, Maja Komorowska, czy Jerzy Ze- dziurê nad drzwiami – to wszystko jest
lnik. Bardzo ceniê sobie warszawsk¹ Aka- autentyczne. Du¿o doda³ od siebie re¿ydemiê, bo da³a mi ona solidne podstawy ser filmu, £ukasz Palkowski. W¹tek psodo wykonywania zawodu. Od razu po c¹cego dzieciaka oraz w¹tek starego foszkole dosta³em anga¿ do Teatru Kwadrat tografa to jego dzie³o. Jednak taki zai gram tam do dziœ. Równoczeœnie otrzy- k³ad fotograficzny istnieje naprawdê. To
mujê ostatnio du¿o propozycji filmowych. zak³ad pañstwa Pakoszów na Stalowej.
Praca w teatrze i w filmie na równi mnie Po premierze filmu podesz³a do mnie
poci¹ga, chocia¿ mam œwiadomoœæ, ¿e to pewna starsza pani i ze ³zami w oczach
s¹ dwa ró¿ne œrodki przekazu i innych powiedzia³a, ¿e po wojnie w tym zak³aœrodków aktorskich wymagaj¹.
dzie, jako ma³a dziewczynka z warkoW moim rodzimym teatrze us³ysza³em czykami robi³a sobie zdjêcia. Pyta³a, czy
definicjê teatralnego aktora pierwszorzêd- ten pan z filmu to ktoœ z rodziny pani
nego – to taki aktor, którego s³ychaæ tyl- Pakoszowej. Nie chcia³a wierzyæ, ¿e to
ko w pierwszym rzêdzie. Mnie musiano aktor. To by³o bardzo wzruszaj¹ce.

ul. D¹browszczaków 5A
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- W „Rezerwacie” przedstawi³
Pan Pragê bardzo ciep³o.
- Bo to normalna, a równoczeœnie wyj¹tkowa dzielnica. Dla mnie to jest dzielnica magiczna, pe³na kontrastów, bo z
jednej strony s¹ tu odrapane mury i przepiêkne kapliczki, a z drugiej strony – zagraniczni turyœci i pracownie artystyczne.
Tu jest wiêksza swoboda obyczajowa
ni¿ w innych dzielnicach, policjanci na
wiêcej pozwalaj¹ i czas p³ynie tu jakby
wolniej. To widaæ szczególnie latem, kiedy panie z wa³kami we w³osach wygl¹daj¹ z okien, a menele s¹cz¹ kolejne
browary na murku i nigdzie siê nie
spiesz¹. Ta dzielnica du¿o mi da³a. Nauczy³a mnie pokory. Mo¿na tu pewnie
czasem oberwaæ, chocia¿ mnie siê to jeszcze nie zdarzy³o. Wa¿ne jest, by byæ sob¹
i mieæ odwagê mówiæ to, co myœlisz, ale
nie zgrywaæ chojraka. Pra¿anie szanuj¹
ciê, jeœli sam siê szanujesz. Tu ludzie s¹
bardzo autentyczni i szczerzy. Ostatnio
zdarzy³a mi siê taka sytuacja:
Sz³o za mn¹ trzech dresiarzy. Weszli
za mn¹ do tej kawiarni, w której teraz
jesteœmy („Po drugiej stronie lustra” –
przyp. red.). Siad³em przy stoliku, oni
stanêli nade mn¹. Jeden z nich zapyta³:
- Czy ty jesteœ tym ziomalem, który
gra³ w „Rezerwacie”?
- Tak – odpowiedzia³em, nie wiedz¹c,
czy to dobrze, ¿e siê przyznajê, czy nie.
- Mo¿emy ci browara postawiæ?
Postawili i poszli.
Bardzo to mi³e, ¿e ten film trafia zarówno w wyrafinowane gusta krytyków,
jak i do zwyk³ych ludzi, i to w tak ró¿nych przedzia³ach wiekowych, czego
dowodem s¹ reakcje i tej starszej pani,
która robi³a sobie zdjêcia w zak³adzie Pakoszów i tych m³odych ch³opaków.
Okazuje siê, ¿e moja przeprowadzka na Pragê by³a strza³em w dziesi¹tkê,
bo gdybym tu nie zamieszka³, nie powsta³by „Rezerwat”, który sta³ siê dla
mnie, dla £ukasza Palkowskiego i dla
Soni Bohosiewicz, która gra³a rolê Hanki, swoist¹ trampolin¹ do wiêkszych
mo¿liwoœci. Te propozycje ról, które teraz mam nie wziê³y siê z powietrza, tylko z „Rezerwatu”. Dosta³em nawet propozycjê udzia³u w „Tañcu z gwiazdami”.
Odmówi³em, poniewa¿, po upadku z
konia, nie mam jeszcze zupe³nie w³adnej rêki. Mo¿e nastêpnym razem...

- Ostatnio zaj¹³ siê Pan te¿ re¿yserowaniem. Czy woli Pan re¿yserowaæ, czy graæ?
- Przede wszystkim lubiê wyzwania i
zawsze chcia³em spróbowaæ si³ w ró¿nych
dziedzinach sztuki, nie tylko w aktorstwie.
Jest we mnie wiele pasji i energii. Marzy
mi siê zostaæ takim Melem Gibsonem polskiej kinematografii, ¿eby samemu pisaæ,
re¿yserowaæ i jeszcze siê obsadzaæ!
Niedawno zg³osi³a siê do mnie dwójka m³odych ludzi, Monika Gruda i Rafa³
Wo³yniak z propozycj¹ wystawienia „NiedŸwiedzia” Antoniego Czechowa.. Prosili, abym spektakl wyre¿yserowa³ i zagra³ jedn¹ z g³ównych ról. Trafili na podatny grunt, bo zawsze chcia³em siê
sprawdziæ w re¿yserii teatralnej.
Ciekawostk¹ jest, ¿e Czechow napisa³
ten utwór, maj¹c tyle lat, co ja obecnie,
czyli niespe³na 29. Sztuka opowiada o
mi³osnych perypetiach m³odej wdowy
oraz gburowatego porucznika o nazwisku Smirnow, którego w³aœnie gram. W
gruncie rzeczy jest to opowieœæ o ludziach,
którzy boj¹ siê okazywaæ swoje uczucia.
Spektakl „NiedŸwiedŸ” wystawiliœmy
w rosyjskiej kawiarni „Skamiejka”, której wystrój przypomina salonik petersburski z prze³omu wieków – patefon,
stare samowary, tak, ¿e scenografiê mieliœmy za³atwion¹. Zagraliœmy do tej pory
11 przedstawieñ, a w kwietniu planujemy kolejne 10. Przygotowuj¹c ten spektakl stworzyliœmy Grupê Teatraln¹ „Miêdzy s³owami”. Liczy ona 15 osób zwi¹zanych z teatrem. Za³o¿yliœmy fundacjê,
której celem jest otwarcie nowego teatru
na Pradze. Dziêki zastêpcy burmistrza
Pragi Pó³noc, Arturowi Buczyñskiemu
dostaliœmy ju¿ lokal przy ul. Targowej.
- Jaki to bêdzie teatr? Czym
bêdzie siê wyró¿nia³ od innych
warszawskich scen?
- To bêdzie kameralny teatr na 50-60
widzów, po³¹czony z kawiarni¹. Nie chcemy nikogo szokowaæ. Chcemy wystawiaæ
wspó³czesne polskie sztuki, ale nie tylko
takie. Ka¿dy, kto ma ciekawy projekt,
bêdzie móg³ go pokazaæ. Pragnê zapraszaæ te¿ do wspó³pracy znanych aktorów
z innych teatrów. Myœlê, ¿e do wakacji
uda nam siê przeprowadziæ remont lokalu i bêdziemy mogli zacz¹æ graæ.
- ¯yczymy powodzenia!
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

