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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Nie taki diabe³
straszny?
Posiedzenie komisji inwestycyjnej tym razem dotyczy³o
przebudowy ulicy Modliñskiej i odby³o siê z udzia³em
mieszkañców Bia³o³êki, ¿ywo interesuj¹cych siê spraw¹,
która lada chwila mocno ich dotknie.
Zaplanowano omówienie którego realizacja potrwa
wszystkich aspektów inwe- dwa lata od momentu rozpostycji - zakresu prac, utrud- czêcia budowy. Umowa z
nieñ, terminów przebudowy, wykonawc¹ zosta³a podpisaw zwi¹zku z czym na spotka- na 9 marca. W³aœnie trwaj¹
niu nie mog³o zabrakn¹æ przygotowania, niebawem
przedstawiciela Zarz¹du zostanie zatwierdzony plan
Miejskich Inwestycji Drogo- prac i organizacja ruchu w
wych. Jerzy Obara, naczelnik czasie przebudowy.
wydzia³u mostów ZMID, zaPo modernizacji, Modliñska
prezentowa³ inwestycjê, do- na odcinku Most Grota –
tychczasowe dzia³ania i ter- Kana³ ¯erañski bêdzie mia³a
min zakoñczenia zadania,
dokoñczenie na str. 3

SALON PIELÊGNACJI

„APSIAK”
Zabiegi pielêgnacyjne
Profilaktyka weterynaryjna
lek. wet. Jolanta Mi³obêdzka Petyniak
Bia³o³êka, ul. Topolowa 28A, tel. 0 503 124 438

Koniec biernego
ogl¹dania TV

HollyVOD w Twoim Domu. Pod tym has³em Multimedia
Polska, ogólnopolski dostawca cyfrowej telewizji kablowej, internetu i telefonii stacjonarnej rozpocz¹³ kampaniê promuj¹c¹ us³ugê wideo na ¿¹danie. Wyjaœniamy, co
kryje siê pod tajemniczymi trzema literami VOD.
dokoñczenie na str. 7

♦ Stomatologia estetyczna
♦Protetyka ♦
♦Chirurgia
♦Ortodoncja ♦RTG
GINEKOLODZY
USG 3/4 D
Sprzêt najwy¿szej klasy
Wczesna diagnostyka wad p³odu

Bia³ostocka 7
tel. 022 619-81-94
ul.

www.demeter.com.pl

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

Mistrzostwa Warszawy w Pi³ce Siatkowej

Z³ote pra¿anki
Od 9 do 19 marca w hali Dzielnicowego Oœrodka Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. Szanajcy 17/19
odbywa³y siê Mistrzostwa Warszawy w Pi³ce Siatkowej
Dziewcz¹t Szkó³ Gimnazjalnych w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y.
W imprezie rywalizowa³o grywki o medale stanê³y czte18 najlepszych warszawskich ry najlepsze dru¿yny.
gimnazjów, mistrzów poW meczu o br¹zowy meszczególnych dzielnic, wy³o- dal uczennice Gimnazjum nr
nionych w rozgrywkach dziel- 73 z Bielan ³atwo pokona³y
dokoñczenie na str. 2
nicowych. Do fina³owej roz-

£y¿ka dziegciu
w mostowej idylli
340 mln z³ na budowê Mostu Pó³nocnego z funduszy unijnych. Taka informacja zelektryzowa³a w³adze stolicy i warszawiaków w ubieg³ym tygodniu. By³aby to jedna trzecia kwoty, za któr¹ wy³oniona w drodze przetargu firma wybuduje
most. W tej beczce miodu jest – niestety - ³y¿ka dziegciu.
Jak siê dowiadujemy od Rozwoju Regionalnego bêd¹
Piotra Pastuszaka z Biura In- mniejsze o ponad 100 mln z³
formacji i Promocji Minister- - Wnioskowana kwota dofistwa Infrastruktury, œrodki z nansowania dla projektu pod
dokoñczenie na str. 3
Europejskiego Funduszu

PORADY PRAWNE
Reprezentacja i przygotowanie pism s¹dowych
ul. Jagielloñska 42
tel. 0603-842-984 www.pozwy.pl

BARC

Wyjaœnienia
Prokuratury
„Dla terenów po³o¿onych
bezpoœrednio przy ul. Leœnej Polanki ustala siê wys.
max. 4,5 kond.; dla pozosta³ych terenów ustala siê wysokoœæ: maksymaln¹ 25 m
npt. i minimaln¹ 2,5 kond.”
(Rozdz. 2, Przepisy szczegó³owe, p. 3, podp. 3).
Jest to zapis Uchwa³y nr
LVIII/842/02 Rady Gminy
Warszawa Bia³o³êka z dnia
27 wrzeœnia 2002 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Winnicy Po³udniowej. Cytujê go za Now¹
Gazet¹ Prask¹, która opublikowa³a Uchwa³ê w numerze
34/35 dnia 9 paŸdziernika
2002 r. na str. 12-14.
Ta sama uchwa³a og³oszona zosta³a w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 paŸdziernika 2002 r., tyle ¿e cytowanego wy¿ej zapisu ju¿ w
niej nie by³o! Zapis reguluj¹cy wysokoœæ zabudowy po
prostu wyparowa³!
Podobnie sprawa wygl¹da
dla Winnicy Pó³nocnej.

Mieszkañcy osiedla „Winnica” kilka razy sk³adali zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragidokoñczenie na str. 6

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabinet nr 139, tel. 022 326 56 20).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

Koszykarski Mega Show

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

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

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

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

Z³ote pra¿anki

dokoñczenie ze str. 1

reprezentantki Gimnazjum nr
5 z Mokotowa. Wiêkszych
emocji dostarczy³ mecz fina³owy. Podobnie jak dwa lata
temu, w meczu o z³oty medal
spotka³y siê reprezentacje
Gimnazjum nr 30 z Pragi Pó³noc i Gimnazjum nr 92 z Ursynowa. Lepsze okaza³y siê na co dzieñ trenuj¹ce w hali
DOSiR Praga Pó³noc - zawodniczki praskiego Gimnazjum
nr 30, które przy og³uszaj¹cym
dopingu licznie zgromadzonej
publicznoœci (kolegów, kole¿a-

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero - UWAGA!
Z t¹ reklam¹
odbitki ksero 10 gr.
(Promocja wa¿na do 15.03)
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

nek, nauczycieli i rodziców),
pewnie pokona³y rywalki 2:0.
Dru¿yna z Ursynowa - ubieg³oroczne z³ote medalistki oparta na dwóch reprezentantkach Polski kadetek nie
sprosta³a wyrównanemu i graj¹cemu m¹drze taktycznie zespo³owi z Pragi Pó³noc.
Po dwóch srebrnych i br¹zowym medalu w poprzednich
edycjach WOM dru¿yna Gimnazjum nr 30 im. K. Pu³askiego
zdoby³a upragniony, z³oty medal. To zas³uga zawodniczek,
trenerów, nauczycieli i stawiaj¹cej mocno na sport w tym
trudnym œrodowisku dyrektor
Gimnazjum nr 30 Ewy Duvnjak.
Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy rozgrywek podkreœlali wspania³¹ atmosferê i doskona³¹ organizacjê mistrzostw.
Oprawa fina³ów, prezentacje
dru¿yn, wystêpy praskich zespo³ów cheerleaders K-12
Iskierki i K-12 Gold, gor¹co dopinguj¹ca publicznoœæ pozwoli³y uczestniczkom rozgrywek
poczuæ smak wielkiej imprezy.
W mistrzostwach uczestniczy³o ponad 200 zawodniczek,

uczennic warszawskich gimnazjów.
Trzy najlepsze dru¿yny bêd¹
reprezentowa³y Warszawê na
Igrzyskach Mazowieckich, które odbêd¹ siê w Siedlcach.
Wyniki fina³ów:
mecz o I miejsce
Gimnazjum nr 30 (Praga Pó³noc) - Gimnazjum nr 92 (Ursynów) 2:0 (25:18, 25:20)
mecz o III miejsce
Gimnazjum nr 73 (Bielany)Gimnazjum nr 5 (Mokotów) 2:0
(25:17, 25:18)
Kolejnoœæ koñcowa:
1. Gimnazjum nr 30 (Praga Pó³noc)
2. Gimnazjum nr 92 (Ursynów)
3. Gimnazjum nr 73 (Bielany)
4. Gimnazjum nr 5 (Mokotów)
5. Gimnazjum nr 144 (Targówek)
6. Gimnazjum nr 85 (Bemowo)
Sk³ad dru¿yny Gimnazjum nr 30:
Agnieszka Laskowska,
Marta So³tysiak,
Kasia Korab,
Daria Humiêcka (kapitan),
Adriana Semeniuk,
Iza Goc,
Paulina Wojtasik (libero)
Sandra Michalska,
Elwira Gadziñska,
Oliwia Gliñska.
Trenerzy: Andrzej Sowa,
Adam Beczek.

BEZP£ATNE
SZKOLENIA
Z OBS£UGI KOMPUTERA
I INTERNETU DLA OSÓB
POWY¯EJ 50-TKI!
SMOLEÑSKA 82 LOK. 4U
HOTSPOT CAFE
CODZIENNIE 10-22

PROMOCJA

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

ul. Z¹bkowska 13

Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(róg Brzeskiej)

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

www.termek.pl

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

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

Ju¿ po raz siódmy DOSiR Praga Pó³noc z Akademi¹ Leona KoŸmiñskiego organizuje Trio Basket. Impreza stale siê rozrasta i cieszy coraz
wiêkszym uznaniem i powodzeniem.
Tym razem do rozgrywek eliminacyjnych w Hali
Sportowej przy Szanajcy zg³osi³o siê 70 dru¿yn reprezentuj¹cych tyle¿ samo szkó³ ponadgimnazjalnych. W tegorocznym turnieju wziê³a udzia³ rekordowa liczba dru¿yn: 57 mêskich i 13 ¿eñskich.
Atmosferê podgrzewa³a dobra i g³oœna muzyka prezentowana przez najlepszego DJ Warszawy. Od godziny 10.00 do 18.30 trwa³a walka o zakwalifikowanie siê do fina³u, który odbêdzie siê w sobotê 28 marca br. w nowej Arenie
Ursynów przy ul. Pileckiego 122.
Bój w 4 grupach mêskich i jednej ¿eñskiej trwa³
przez osiem godzin. Z ka¿dej grupy do fina³u
mog³y przejœæ tylko po dwa zespo³y. W wyniku
naprawdê ambitnej walki o wejœcie o œcis³ego fina³u zakwalifikowa³o siê 8 najlepszych dru¿yn mêskich: „Parzymy Czaju” z 78 LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „XVILO” z liceum im. S.
Sempo³owskiej, „Moto myszy” z 78 LO im. M.
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Postawcie nam
kub³a” z 50 LO im. Ruy Barbossa, „Kiepy-Gibsztyle” z 78 LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Gastronomia” z ZS. Gastronomicznych,
„DW-LOT-1” z 39 LO im. Lotnictwa Polskiego oraz
„Dzikie ³anie z Suwalskiej Puszczy” z 21 LO im.
H. Ko³³¹taja. W grupie kobiet dalej przechodz¹
trzy dru¿yny: „Pi³sudski Girls” z LO im. J. Pi³sudskiego, „LO 39” z LO im. Lotnictwa Polskiego” oraz
„Kolorowe dropsy” z LO. im. J. S³owackiego.
Ten team Akademii KoŸmiñskiego z DOSiR
Praga Pó³noc nie jest przypadkowy. Przecie¿
to z DOSiR wychowa³ wielu znakomitych koszykarzy, graj¹cych dziœ w pierwszej lidze. W
2003 dru¿yna pod kierunkiem trenera Andrzeja Nowaka zdoby³a Mistrzostwo Polski w kategorii kadetów. Tu wielokrotnie zdobywano Mistrzostwo Warszawy i Mazowsza. KoŸmiñski
natomiast wiedzie prym w koszyków akademic-

kiej. Jest liderem w nauce i sporcie wœród uczelni niepublicznych.
Celem tego profesjonalnego turnieju jest, by m³odzie¿ licealna, aby ka¿dy m³ody cz³owiek poczu³
ducha gry i sportowej rywalizacji na najwy¿szym
poziomie. Profesjonalna sala, profesjonalni sêdziowie, profesjonalne nagrody, profesjonalne zawody!
Dbamy o licealistê: chcemy, aby ka¿dy poczu³ siê
wa¿nym, wartoœciowych cz³owiekiem-zawodnikiem.
TRIO BASKET to profesjonalny turniej koszykówki ulicznej dla kobiet jak i mê¿czyzn rozgrywany na sali. Walka na ca³ego. PrzyjdŸ! Mile
widziany ka¿dy licealista: gracz i kibic.
ZAPRASZAMY: 28 marca (SOBOTA),
Arena URSYNÓW, start o godz.16.00
Program:
* Turniej koszykówki kobiet i mê¿czyzn - Trio
Basket (VII EDYCJA )
* Konkurs wsadów
* Wybór najlepszego gracza turnieju
* Pokazy chearleaders – formacja HASAO
* Pokazy wsadów i freestyle - triki z pi³k¹ w
wydaniu Streetball Project Crew
* Podczas fina³u koncert „Afromental”
Zapewniamy:
* Megaatrakcyjne nagrody od sponsorów
* Liczne gad¿ety dla wszystkich uczestników
* Pula nagród dla publicznoœci 10 000 z³
* Napoje, ciep³y posi³ek dla zawodników
* Stypendium sportowe dla najlepszego gracza
turnieju
* Poczêstunek dla trenerów
* Supermuzê
* Œwietn¹ zabawê
Iinformacje: tel. 022 398 88 42;
mail: azs@kozminski.edu.pl
lub na stronie www.triobasket.pl
Foto i tekst: Andrzej Bia³ow¹s

Debata o prawach dziecka
W marcu w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jêdrzeja Cierniaka zosta³ zorganizowany
cykl zajêæ dotycz¹cych praw dziecka, który wynika³ ze Szkolnego Programu Wychowawczego.
Cykl sk³ada³ siê z zajêæ
Tak¿e w czasie godzin wywarsztatowych dla klas szó- chowawczych nauczyciele
stych, prowadzonych przez uœwiadomili uczniów o przys³udruhnê Agnieszkê Kozio³ – stu- guj¹cych im prawach i mo¿lidentkê UW, uczestniczkê woœciach, a w czasie lekcji hiWarsztatów Praw Cz³owieka storii dzieci pozna³y Poorganizowanych przez Hel- wszechn¹ Deklaracjê Praw
siñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owie- Cz³owieka z 1948 roku.
ka. W czasie pó³toragodzinKolejn¹ czêœci¹ by³a debata
nych, aktywnych zajêæ dzieci dla klas szóstych oraz pi¹tych pt.
dowiedzia³y siê m.in. czym s¹ „Godnoœæ i prawa dziecka w XXI
prawa dziecka, dlaczego s¹ po- wieku”, na której uczniowie wytrzebne - omawiano tu przyro- korzystali poznan¹ na lekcjach
dzon¹ godnoœæ istoty ludzkiej wiedzê w praktyce, prezentuj¹c
oraz niemo¿noœæ zawieszenia krótkie wyst¹pienia dt. przestrzelub zrzeczenia siê przys³uguj¹- gania praw dziecka w Polsce i na
cych jej praw - a nastêpnie czy- œwiecie w oparciu o prezentacje
taj¹c kilkanaœcie historyjek multimedialne przygotowane
dzieci zastanowi³y siê, czy pra- pod okiem wychowawców.
wa dziecka zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka by³y
w nich przestrzegane. Uczniowie poznali równie¿ instytucje,
które zapewniaj¹ dzieciom
ochronê ich praw – takie jak
Rzecznik Praw Dziecka czy
UNICEF. Na zajêciach dzieci
zadawa³y wiele pytañ dotycz¹cych nie tylko ich praw dziecka
zapisanych w Konwencji, ale
równie¿ prawa polskiego reguluj¹cego ich ¿ycie codzienne w
kontaktach z przedstawicielami
w³adz: jak stra¿nik miejski, pracownik szko³y czy urzêdnik.

W czêœci panelowej uczniowie zmierzyli siê z pytaniem:
Czy rz¹d w Polsce mo¿e zgodziæ siê na pracê dzieci w wyj¹tkowej sytuacji i specjalnym
zarz¹dzeniem wprowadziæ jej
nakaz? - które zada³ dzieciom
graj¹cy „przedstawiciela
UEFA” druh Tomek Katana z
hufca ZHP Warszawa Praga
Pó³noc. Na zakoñczenie najaktywniejsi uczestnicy debaty otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz ksi¹¿ki Grzegorza
Kasdepke „Mam prawo!”.
Dzieci dosta³y równie¿ drobne upominki i materia³y edukacyjne przekazane przez
Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorkami debaty by³y:
nauczycielka historii Halina
Gruszecka oraz wicedyrektor
szko³y Maria Lech.
A.K.

Nie taki diabe³ straszny?
dokoñczenie ze str. 1

po cztery pasy ruchu w obu
kierunkach. Po jej zachodniej
stronie zostanie zbudowany
wiadukt, którym docelowo bêdzie jeŸdzi³ tramwaj linii biegn¹cej w Modliñskiej i ³¹cz¹cej ¯erañ (na wysokoœci FSO)
z Tarchominem. W projekcie
przewidziane s¹ œcie¿ki rowerowe i stosunkowo szerokie,
obustronne chodniki.
W dyskusji mieszkañców,
która rozgorza³a po zaprezentowaniu inwestycji, jako pierwszy g³os zabra³ mieszkaniec,
który przedstawi³ siê jako ówczesny (minê³o od tego czasu blisko 60 lat) dyrektor budowy mostu nad Kana³em
¯erañskim. Stwierdzi³, ¿e
most jest o wiele bardziej
wytrzyma³y ni¿ wynika to z oficjalnych dokumentów. Przy
jego projektowaniu i budowie
œwiadomie zawy¿ono niektóre parametry, m.in. dotycz¹ce
noœnoœci ca³ej konstrukcji.
Mieszkaniec pyta³ o zasadnoœæ remontu mostu w sytuacji, gdy jego stan jest dobry i
twierdzi³, ¿e wystarczy³oby jedynie wyremontowaæ wiadukt
nad torami prowadz¹cymi do
EC ¯erañ. Sam most nad kana³em powinien zaœ byæ pod-

dany gruntownej konserwacji
i przystosowany do zak³adanej nowej szerokoœci Modliñskiej. Poda³ doœæ szokuj¹c¹
informacjê – otó¿ wed³ug niego most nad kana³em ma konstrukcjê dostosowan¹ do
przekroju 8 pasów ruchu. Jerzy Obara, przedstawiciel
ZMID, odpowiedzia³, ¿e obiekty w ci¹gu ulicy Modliñskiej
by³y i s¹ monitorowane. Z
owego monitoringu wynika
coœ zupe³nie innego ni¿ twierdzi mieszkaniec – ich stan jest
krytyczny i nie s¹ dostosowane do nowych wymogów. Podjêto ju¿ decyzjê o przebudowie. Radny Wojciech Tumasz
pyta³, ile pasów ruchu bêdzie
udostêpnionych podczas
przebudowy i czy bêdzie wyodrêbniony pas ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej. Jerzy Obara zapewni³,
¿e bêd¹ zachowane po 3 pasy
ruchu w ka¿dym kierunku,
podobnie pas autobusowy, z
wyj¹tkiem krótkich – kilkugodzinnych, najwy¿ej kilkudniowych okresów, kiedy bêdzie
koniecznoœæ wprowadzenia
wiêkszych zwê¿eñ. Mieszkañcy sugerowali, ¿e prace powinny przebiegaæ w systemie
trójzmianowym. Przedstawi-

Firma AG-Complex przyjmie do pracy
kierownika robót ogrodniczych
Wymagane wykszta³cenie ogrodnicze, umiejêtnoœci
kierownicze, chêæ do pracy. CV z listem motywacyjnym
prosimy kierowaæ na fax. (22) 614 27 77 lub e-mail:
miroslaw.parzych@ag-complex.com.pl

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ w ul. Przykoszarowej i w
ul. Miko³aja Tr¹by na dzia³ce 66, 67, 68, 69, 70, 77,
78/2, 78/5, 79 w obrêbie 4-07-03 i na dzia³kach nr ew.
9, 10 w obrêbie 4-07-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek z dnia 03.03.2009 r.
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-16:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 32 25. Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

ciel ZMID poinformowa³, ¿e to
bêdzie zale¿a³o od wykonawcy i w³adz dzielnicy. Od wykonawcy równie¿ zale¿y, czy w
trakcie przebudowy mo¿na
bêdzie korzystaæ z istniej¹cych wzd³u¿ Modliñskiej œcie¿ek rowerowych; z pewnoœci¹
po przebudowie powstan¹
nowe œcie¿ki. Organizacja ruchu zostanie najpierw zatwierdzona przez In¿yniera Ruchu,
zaopiniowana przez urz¹d
dzielnicy i dopiero wówczas
bêd¹ siê mogli z ni¹ zapoznaæ
radni i mieszkañcy. Przebudowa mostów i wiaduktów nie
powinna przysporzyæ problemów – zanim kolejne fragmenty zostan¹ zamkniête dla
ruchu, powstan¹ tymczasowe
konstrukcje zastêpcze. Mieszkañcy sugerowali, by na czas
przebudowy zwiêkszyæ iloœæ
poci¹gów kursuj¹cych z i do
Legionowa tak, by równie¿
mieszkaj¹cy w P³udach i
Choszczówce mogli dostaæ
siê do centrum stolicy. Zapy-

tanie do PKP o tak¹ mo¿liwoœæ zostanie skierowane
przez zarz¹d dzielnicy.
Mo¿e wiêc nie taki diabe³
straszny. Mieszkañcy Bia³o³êki przyzwyczaili siê do ogromnych problemów komunikacyjnych. Trzeba bêdzie wytrzymaæ budowê Mostu Pó³nocnego i modernizacjê Modliñskiej – musi min¹æ kilka lat
zanim z i do Bia³o³êki bêdziemy jeŸdziæ komfortowo.
El¿bieta Gutowska

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

nowa gazeta praska 3

SUPERDENTYSTA
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
SZUMA SP. Z O.O.

TRANSPORT
Szeroki zakres us³ug - do 7 ton

PRZEPROWADZKI
Indywidualne i firmowe
Faktury VAT
15 lat doœwiadczenia w bran¿y
transport.szuma@wp.pl

605 959 277

Namaluj jesieñ ¿ycia
Liga Kobiet Polskich Zarz¹d Wojewódzki w Warszawie wraz z Niemieckim Zwi¹zkiem Uniwersytetów Ludowych Przedstawicielstwo w
Polsce zapraszaj¹ panie i panów po 50-tce w kwietniu i
maju do uczestnictwa w projekcie „Akademia Starszego
Cz³owieka – namaluj swoj¹
jesieñ ¿ycia”. Jest to kontynuacja realizowanego w 2008
roku projektu w klubie Z³otego Wieku i Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Brzeskiej.
Proponujemy: poradnictwo
prawne i psychologiczne, wyk³ady lekarzy, zajêcia plastyczno-techniczne, które odkrywaj¹ drzemi¹ce w nas talenty i zmieniaj¹ poczucie
w³asnej wartoœci. Bêdzie te¿

rehabilitacja ruchowa oraz
spotkanie towarzyskie pod
has³em „Poka¿ co potrafisz”.
Informacje i zg³oszenia
przyjmujemy pod telefonami: Klub Z³otego Wieku
022 818-64-02, Dom Dziennego Pobytu 022 619-55-09.

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)

£y¿ka dziegciu
w mostowej idylli
dokoñczenie ze str. 1

nazw¹ Most Pó³nocny wynosi³a 344 586 345 z³. Bior¹c
pod uwagê, ¿e na opublikowanej liœcie rankingowej, projekt Miasta Sto³ecznego Warszawy uzyska³ jednakow¹
liczbê punktów jak trzy inne
projekty, a tak¿e niewystar-

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI
OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!
0,5 godz. wykonanie

OPTOKAN to
Burmistrz Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy zaprasza dzieci i m³odzie¿ w
wieku 10 – 18 lat, którzy zamieszkuj¹ lub uczêszczaj¹
do szkó³ na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc do nieodp³atnego korzystania z p³ywalni w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej w Warszawie
przy ul. Kawêczyñskiej 36.
P³ywalnia dostêpna jest od
14 marca do 14 czerwca (w
soboty w godz. 13.00 - 17.00,
w niedziele w godz. 10.00 –
14.00). W dniach 11 i 12
kwietnia p³ywalnia nie bêdzie
dostêpna.
Osoby korzystaj¹ce z p³ywalni
s¹ zobowi¹zane do okazania
aktualnej legitymacji szkolnej.

okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
badanie wzroku
w Warszawie
(lekarze non stop)

NR

1

Warszawa
ul. Kondratowicza 23
tel. 022 674 29 29
022 675 44 33
czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

czaj¹c¹ alokacjê do zapewnienia im maksymalnego
wsparcia, proporcjonalnemu
obni¿eniu uleg³o dofinansowanie dla przedmiotowego
projektu do 237 240 748 z³.
Wydatki poniesione na realizacjê projektu bêd¹ podlegaæ refundacji. Œrodki bêd¹
przekazywane etapami do
beneficjenta, którym jest m.st.
Warszawa. Zapytany o warunki, jakie musi spe³niæ inwestycja, by mog³a byæ czêœciowo dotowana z unijnych œrodków Piotr Pastuszak powiedzia³: Fakt umieszczenia projektu na liœcie rankingowej nie
jest równoznaczny z otrzymaniem dofinansowania. Pozosta³y warunek, który musi zostaæ spe³niony przez projekt,
to pozytywny wynik oceny
merytorycznej II stopnia.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
projekt Most Pó³nocny g³adko
przeœliŸnie siê przez sito kolejnej oceny merytorycznej.
(egu)

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

tel. 0601-270-509
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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr
13/CP/2009 z dnia 25.02.2009 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u ogólnosp³awnego z odwodnieniem φ 0,80m
L = 308 m i φ 0,30 m L = 198 w ul. Mehoffera na odcinku
od ul. Ksi¹¿kowej do skrzy¿owania z ul. Myœliborsk¹
na dzia³kach ew. nr: 49/2, 50, 53 w obrêbie 4-01-22 oraz
dzia³ce ew. nr 1/2 w obrêbie 4-03-03 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawa Spó³ka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony 26.02.2009 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na:
1. budowie kanalizacji ogólnosp³awnej DN 0,30m Lca 380
m w ul. Obrazkowej na odcinku od pozostawionego odrzutu DN 0,60 w ul. Obrazkowej do wysokoœci ostatniego przy³¹cza kanalizacyjnego na dz. ew. nr 2/4, 2/6 obrêb 4-06-27, dz.ew. nr 88/6 obrêb 4-03-10
2. Budowie przewodu wodoci¹gowego Dn 150mm Lca 560
m w ul. Myœliborskiej i Œwiderskiej (proj. Myœliborskiej) na
odc. Od koñcówki istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego
Dn 150mm w ul. Myœliborskiej (HP 35104) do koñcówki
projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm w
ul. Myœliborskiej (przy skrzy¿owaniu z ul. P³u¿nick¹) na
dz. ew nr 88/5, 88/6 obrêb 4-03-10 dz. ew. nr 2/4, 2/6, 7/2,
8/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3,123/1 obrêb 4-06-27
3. Budowie przewodu wodoci¹gowego Lca 750 m w ul.
Obrazkowej na odc. Od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego Dn 200 mm w ul. Myœliborskiej do projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm w ul. Myœliborskiej dz.ew nr 1/3 obrêb 4-06-27 dz.ew. nr 100, 101/1
obrêb 4-06-30, dz. ew. nr 12/4, 14, 15/1, 15/2, 52, 53, 54,
58/1 obrêb 4-06-29
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zarz¹d zaskakuje
Kolejna XXXIII sesja na
Pradze Pó³noc pe³na by³a niespodzianek. Pierwsz¹ swoim
radnym zgotowa³ zarz¹d
dzielnicy, wnosz¹c w ostatniej
chwili projekt uchwa³y w sprawie zmian w za³¹czniku dzielnicy, dokonuj¹cy istotnych korekt w wydatkach maj¹tkowych, a tym samym w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dzielnicy. Rzecz dotyczy³a otwarcia nowego tytu³u inwestycyjnego, którym ma byæ
budowa kolejnego boiska Orlik na Pradze Pó³noc przy Zespole Szkó³ Szanajcy 5. Zarz¹d dzielnicy zaproponowa³,
aby œrodki w³asne na pokrycie tej inwestycji, która ma

szanse trafiæ na szybk¹ œcie¿kê inwestycyjn¹, przesun¹æ
tymczasowo z innej inwestycji, czyli budowy tymczasowej
hali sportowej przy Szkole
Podstawowej na Bia³ostockiej
10/18. Radni wszystkich opcji,
jak twierdzili na sesji po godzinê wczeœniej zakoñczonej
burzliwej dyskusji na komisji
bud¿etu i edukacji, zgodzili siê
z tym pomys³em.
Przesz³a tak¿e poprawka
radnego Tondery, aby Orlik
przy Szanajcy 5 by³ pierwszym
etapem budowy w obszarze
Szanajcy - Nusbauma - Burdziñskiego - Linneusza ca³ego
kompleksu sportowego.
Pod sam koniec obrad jej
przewodnicz¹c¹ Kowalsk¹Kobus (PO) zaskoczy³ koalicyjny radny Tondera (SLD),
który wniós³ zastrze¿enia do
trzech ostatnich merytorycznych punktów porz¹dku obrad zatytu³owanych „Opinia
rady dzielnicy... „domagaj¹c
siê informacji, od kiedy to
zmieniono prawo samorz¹dowe i rady wydaj¹ opinie zamiast podejmowaæ uchwa³y i
stanowiska. W rezultacie krótkiej wymiany zdañ na wniosek radnego Tondery rada

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
wniosek Urzêdu m.st. Warszawy Wydzia³u Infrastruktury
dla Dzielnicy Bia³o³êka, z dnia 13.03.2009 r., w sprawie
zmiany decyzji nr 13/CP/2009 z dnia 25.02.2009r. dotycz¹cej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego i odwodnieniem w ul. Mehoffera na odcinku od ul. Ksi¹¿kowej do skrzy¿owania z ul. Myœliborsk¹ na dzia³kach ew.
nr: 49/2, 50, 53 w obrêbie 4-01-22 oraz dzia³ce ew. nr 1/
2 w obrêbie 4-03-03 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie, w zwi¹zku ze sprostowaniem przez inwestora
pomy³ek we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 05.11.2008 r.:
- zamiast „kana³ ogólnosp³awny z odwodnieniem” powinno byæ „kana³ ogólnosp³awny z odrzutami i odwodnieniem”
- zamiast „φ 0,80m L = 308 m i φ 0,30m L = 198” powinno
byæ „φ 0,80m L = 308 m i φ 0,50m L = 198”.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y dokonaæ równie¿ korekty za³¹cznika graficznego nr 1 do w/w decyzji.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 7 dni
od publicznego og³oszenia na stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

owe nieszczêsne trzy punkty
porz¹dku obrad zdjê³a.
Dorobek XXXIII sesji praskiej rady to zgoda na sprzeda¿ kolejnej partii lokali u¿ytkowych na rzecz ich dotychczasowych najemców, kolejne
zmiany do programu rewitalizacji rozszerzaj¹ce jego zakres. Przyjêcie programu profilaktyki i uzale¿nieñ HIV/AIDS
i Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie na terenie Pragi,
korekty bud¿etu zarówno w
zakresie œrodków obrotowych,
jak i wydatków maj¹tkowych,
a tak¿e podjête jednog³oœnie

przez wszystkich radnych stanowisko adresowane do Ministra Sportu Micha³a Drzewieckiego w sprawie ustanowienia
Szpitala Praskiego bezpoœrednim zapleczem medyczDCH
nym EURO 2012.

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

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wydanych decyzjach na wnioski o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 16/CP/2009 z dnia 16.03.2009 r. na wniosek Wy¿szej Szko³y im. Bogdana Jañskiego z siedzib¹ w Warszawie dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm L ca 360 m w ul.
Elektronowej od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w ul. Modliñskiej na dzia³kach nr
ew. 12/1, 10/2, 10/1, 2/8 w obrêbie 4-06-15 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 17/CP/2009 z dnia 17.03.2009 r. na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, z³o¿onego w dniu 21.11.2008r. zabudowy dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
wraz z przy³¹czem gazu œ/c na dzia³kach nr ew. 23,
14/2, 108, 117, 16/1 w obrêbie 4-04-09 w ul. Po³¹czonej i Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.
Nr 18/CP/2009 z dnia 19.03.2009 r. na wniosek firmy
D&M DEVELOPMENT, z³o¿onego w dniu 18.12.2008 r.
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia PR 40mm, na terenie dzia³ek nr
ew. 115, 88, 92/3, 120 w obrêbie 4-07-03 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 19/CP/2009 z dnia 19.03.2009 r. na wniosek firmy
AKO-BUD S.C. Andrzej Kosiorek, Ryszard Kosiorek,
z³o¿onego w dniu 24.10.2008 r. dla inwestycji polegaj¹cej na w³¹czeniu wodoci¹gu osiedlowego φ 100
do wodoci¹gu ulicznego w ul. Bia³o³êckiej φ 200 na
dzia³ce nr ew. 1/1 w obrêbie 4-07-03 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki
od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 08.00 do 16.00 oraz w czwartek w godz.
13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ pod
numerem telefonu 022 51-03-225.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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ZAPRASZAJ¥ NA KONSULTACJE SPO£ECZNE
dotycz¹ce

Projektu budowy ul. Tysi¹clecia
na odcinku od wêz³a ¯aba do ul. Grochowskiej
Spotkania konsultacyjne odbêd¹ siê:
• 8 kwietnia 2009 r. o godz. 18.00
w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej przy ul. Kawêczyñskiej 36
(dla dzielnicy Praga Pó³noc, mieszkañcy zamieszkuj¹cy obszar od Ronda ¯aba do Al. Solidarnoœci)

• 9 kwietnia 2009 r. o godz. 18.00
w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej przy ul. Kawêczyñskiej 36
(dla dzielnicy Praga Pó³noc, mieszkañcy zamieszkuj¹cy obszar od Al. Solidarnoœci do Dworca PKP Warszawa - Wschodnia)

• 15 kwietnia 2009 r. o godz. 18.00
w centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2
(dla dzielnicy Praga Po³udnie)

6 nowa gazeta praska

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

www.herbacianeogrody.pl

Wielkie otwarcie
Wyjaœnienia Prokuratury
dokoñczenie ze str. 1

Pó³noc o podejrzeniu mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa
przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Dopiero za trzecim razem,
po zawiadomieniu z dn. 5
wrzeœnia 2008 r., gdy podnieœli zarzut ewentualnej korupcji,
wszczêto postêpowanie o sygnaturze 1Ds. 319/08/II.
Zawiadomienie do Prokuratury w sprawach zwi¹zanych
z miejscowymi planami zagospodarowania Winnicy Po³udniowej i Winnicy Pó³nocnej
z³o¿y³o tak¿e w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. Stowarzyszenie Ekologiczne „Œwiatowid”. W zawiadomieniu tym
podniesiono podejrzenie fa³szerstwa wspomnianych planów. Wynika³o to z faktu, i¿
publikacje w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego ró¿ni³y siê od tych,
które zosta³y przekazane do
publikacji w Nowej Gazecie
Praskiej. Nale¿y z ca³¹ moc¹
podkreœliæ, ¿e publikacje w
NGP nie by³y omówieniami,
dokonanymi przez redakcjê,
tylko by³ to przedruk uchwa³.
31 paŸdziernika 2008 r. Prokuratura po³¹czy³a obydwa postêpowania ze wzglêdu na
zwi¹zek przedmiotowy obu postêpowañ, a 4 grudnia 2008 r.
postêpowanie umorzy³a. Uzasadnienie umorzenia, choæ napisane w sposób niezmiernie
zagmatwany i z b³êdami, warte jest przeanalizowania.
Przede wszystkim Prokuratura stwierdzi³a, ¿e brak jest
podstaw prawnych do kontynuowania œledztwa. Zauwa¿y³a równie¿, ¿e „zachowanie
funkcjonariuszy publicznych
w toku przygotowania i w konsekwencji uchwalania uchwa³
Rady Gminy, które by³yby niezgodne z przepisami nale¿y
rozstrzygaæ na gruncie odpowiedzialnoœci z art. 231 § 1
kk, a wiêc przekroczenia,
b¹dŸ niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych” i dalej
„z faktu, ¿e nast¹pi³y pewne
nieprawid³owoœci mo¿na równie¿ wysun¹æ wiele innych
wniosków nie dotycz¹cych
korupcji, np. nieudolnoœæ, czy
te¿ brak prawid³owego zaanga¿owania urzêdników”.
To naiwne t³umaczenie
chyba nikogo nie przekona.
Urzêdnicy przygotowuj¹cy
miejscowe plany zagospodarowania mo¿e byli nieudolni,
ale na pewno byli bardzo zaanga¿owani w sprawê!
W dalszej czêœci Uzasadnienia Prokuratura uzna³a, ¿e
„zawiadomienie Stowarzysze-

nia „Œwiatowid” w istocie równie¿ dotyczy ewentualnego
przestêpstwa z art. 231 § 1 kk
(nieuprawniona ingerencja w
toku prac legislacyjnych)”.
Karalnoœæ takiego przestêpstwa ustaje z up³ywem 5 lat
od czasu jego pope³nienia.
Jeœli chodzi o zbadanie
domniemania przyjêcia korzyœci maj¹tkowej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne w zamian za wydanie
uchwa³y okreœlonej treœci,
Prokuratura stwierdzi³a: „nie
mo¿na przecie¿ uznaæ za racjonalne przes³uchiwanie w
charakterze œwiadków osób,
które mia³y zdaniem zawiadamiaj¹cych dopuœciæ siê
przestêpstwa”.
A dlaczego nie? Chyba na
tym polega œledztwo.
Aby lepiej zrozumieæ powody umorzenia œledztwa
zwróciliœmy siê do Prokuratury Rejonowej z konkretnymi pytaniami:
1. Dlaczego nie przes³uchano sekretarza i dziennikarzy
Nowej Gazety Praskiej, skoro

w³aœnie w tej redakcji znajduj¹
siê dowody wa¿ne dla sprawy?
2. Dlaczego nie przes³uchano urzêdników dawnej
Gminy Warszawa - Bia³o³êka
oraz cz³onków Komisji Inwestycyjnej d. Rady Gminy, która odpowiada³a za merytoryczn¹ ocenê planów?
3. Dlaczego nie przes³uchano przedstawicieli stowarzyszenia „Œwiatowid”?
4. Jak to siê dzieje, ¿e mo¿na zmianê zapisów uchwa³y
zakwalifikowaæ jako „nieuprawnion¹ ingerencjê w proces legislacyjny”? Czy to znaczy, ¿e
ka¿dy mo¿e sobie zmieniaæ
uchwa³ê i nie ponosiæ za to ¿adnych konsekwencji?
W odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej,
prokurator Renata Mazur poinformowa³a nas, ¿e decyzja prokuratora o umorzeniu œledztwa
wynika³a z prawno-karnej oceny materia³u dowodowego,
zgromadzonego w toku przeprowadzonego postêpowania.
Wyjaœni³a te¿, ¿e zgromadzo-

Uwa¿aj! Nie zostawiaj w samochodzie
wartoœciowych przedmiotów!
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przypominaj¹ kieruj¹cym, ¿e parkuj¹c swój samochód nale¿y
pamiêtaæ o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
- Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartoœciowych przedmiotów, coraz czêœciej z³odzieje kradn¹ pozostawiony sprzêt elektroniczny np. laptopy czy nawigacje satelitarne.
- Opuszczaj¹c samochód weŸ ze sob¹ kluczyki oraz dokumenty pojazdu.
- Zawsze zamykaj szyby i w³¹czaj system alarmowy.
- Na postój wybieraj miejsca zaludnione i dobrze oœwietlone.
- Z³odziej czeka na okazjê.
Pamiêtajmy, ¿e w³aœciwe zabezpieczenie naszego mienia
uchroni nas przed przykrymi nastêpstwami kradzie¿y.
Je¿eli podejrzewasz, ¿e dosz³o lub mo¿e dojœæ do przestêpstwa, dzwoñ pod numer 997 lub 112. Nie ulegaj panice, nie
wystawiaj te¿ siebie na ryzyko. Gdy zachowanie wydaje siê po
prostu podejrzane, zadzwoñ pod numer Policji i opisz to szczegó³owo. Nie musisz podawaæ swojego nazwiska. Gdybyœ jednak chcia³, aby skontaktowa³ siê z Tob¹ policjant, podaj swoje
nazwisko, adres i numer telefonu oraz poproœ policjanta o kontakt. Nie obawiaj siê niczego. Twoje dane s¹ poufne.
Wysiadaj¹c z samochodu zabierajmy ze sob¹ wszystkie wartoœciowe przedmioty, drog¹ odzie¿ i dokumenty, zamykajmy
auto i uruchamiajmy urz¹dzenia alarmowe!

ny materia³ dowodowy nie wymaga³ przes³uchania œwiadków
a wystarczaj¹cym do rozstrzygniêcia sprawy by³o przeanalizowanie zgromadzonej dokumentacji Ÿród³owej.
Analizuj¹c uzasadnienie
umorzenia œledztwa, jak równie¿ odpowiedzi Pani Prokurator, nie mo¿na oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e klasyfikacja zarzucanych czynów (art. 231 §
1 kk), pozwalaj¹ca na ich
przedawnienie, by³a z góry
za³o¿ona i œledztwo wcale nie
by³o potrzebne.
Podobne skojarzenia nasuwa Decyzja uwarunkowañ
œrodowiskowych wydana
przez Biuro Ochrony Œrodowiska firmie BARC, umo¿liwiaj¹ca tej firmie realizacjê
ogromnej inwestycji z 30-piêtrowymi wie¿owcami pomiêdzy lasem a osiedlem „Winnica”. Radny m.st. Warszawy,
Maciej Maciejowski zwróci³
siê do Prezydenta Warszawy
z pytaniami: „Czy Pani Prezydent uwa¿a, ¿e taka inwestycja rzeczywiœcie nie bêdzie mia³a negatywnego
wp³ywu na œrodowisko?” oraz
„Dlaczego miastu brak woli
odwa¿nego zablokowania
tego szkodliwego pomys³u?”
Równie¿ i w tym przypadku odpowiedŸ, choæ mijaj¹ca
siê ze zdrowym rozs¹dkiem,
nie uzasadnia logicznie Decyzji a z drugiej strony nie pozwala na ¿adne dyskusje. „W
przedmiotowej sprawie brak
by³o podstaw do odmowy wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiêwziêcia, poniewa¿ inwestycja jest
zgodna z ustaleniami obowi¹zuj¹cego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu Winnicy
Po³udniowej”. Brak podstaw,
i ju¿! A ¿e Plan nie jest zgodny z pierwotn¹ Uchwa³¹, to
ju¿ nikogo nie interesuje.
Zreszt¹ przecie¿ sprawa
siê przedawni³a. Zastanawiaj¹cy jest ten brak dowodów,
brak podstaw, tak korzystny
dla firmy BARC.
J.

Firma „Fonem”

Uwaga! Uwaga! „Herbaciane ogrody” otwieraj¹ sklep
internetowy! Aby uczyniæ zadoœæ ¿yczeniom klientów i
u³atwiæ im zakupy zosta³a przygotowana nowa strona internetowa (www.herbacianeogrody.pl), a wraz z ni¹ – sklep.

Teraz, siedz¹c wygodnie w
fotelu, bez ruszania siê z
domu mo¿emy kupiæ dowoln¹ kawê lub herbatê. Zawsze, o ka¿dej porze, kiedy
tylko przyjdzie nam ochota,
klikniemy myszk¹ i zamówimy okreœlony gatunek.
Wszystko w zasiêgu rêki! Tylko wybieraæ! Sklep jest dostêpny 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobê.
W³aœciciele wprowadzili
program lojalnoœciowy dla
sta³ych klientów – „herbaciane fusy”, czyli punkty za zakupy, które potem mo¿na
wymieniæ na ulubion¹ kawê
lub herbatê. Osoby, które zaloguj¹ siê na stronie do koñca kwietnia i zrobi¹ zakupy,
dostan¹ na start 10 „herbacianych fusów”.
W internetowym sklepie
znajdziemy dziesi¹tki gatunków herbat; od bia³ych, przez
¿ó³te, czerwone, zielone do

www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

022 618-88-84
masz problem ze s³uchem - zapraszamy!!!
Przychodnia Specjalistyczna
wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
ul. D¹browszczaków 5A
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Oticon, Rion
gabinet 26
udzielimy porady i wszelkich informacji dotycz¹cych aparatów
jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego - zapewnimy
przegl¹d techniczy oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

NFZ

Zapraszamy:
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz.. 8.00-16.00

czarnych. Nowoœci¹ jest „Madame Butterfly”, osza³amiaj¹ca sencha zielona z papaj¹,
czerwon¹ porzeczk¹ i kwiatami jaœminu.
Jest oczywiœcie i kawa.
Prawie setka odmian ziarnistych i rozpuszczalnych. W
tym orzeŸwiaj¹ca arabika kolumbijska z nutk¹ pomarañczy i „Cuba Turquino”, jedna
z najlepszych (i najdro¿szych!) kaw na œwiecie.
Oferta w sklepie jest przejrzysta i przyjazna dla u¿ytkownika. S¹ na niej szczegó³owe opisy i informacje o w³aœciwoœciach zdrowotnych
herbat i zió³. Znajdziemy tu
równie¿ szereg akcesoriów
do parzenia kawy i herbaty.
Promocje! Niespodzianki
dla pierwszych klientów! Konkurencyjne ceny!
OdwiedŸ nas w Internecie
www.hebracianeogrody.pl
Foto Ma³gorzata Grubiñska
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XXXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

4 z 5 w zgodzie
18 marca radni Targówka mogli podczas obrad i przerw
podziwiaæ prace, nagrodzone w konkursie „Na krañcach
baœni”. Program sesji by³ bogaty, ale nie przyci¹gn¹³
mieszkañców; krzes³a dla nich pozosta³y puste.
Prowadzenie obrad Zbi- sprawa powinna trafiæ do kogniew Poczesny przekaza³ misji i tam byæ omawiana. Zawiceprzewodnicz¹cej Iwonie proponowa³, by interpelacje i
wnioski zg³aszane by³y na
Wujastyk.
Po przyjêciu protoko³ów z pocz¹tku sesji, a odpowiedzi
34. i 35. sesji wyst¹pi³ goœæ, udzielane na koñcu obrad.
Witold Bartkiewicz z InstytuZ 5 uchwa³, umieszczotu Socjologii UW, z „informa- nych w porz¹dku dziennym
cyjno-dziêkczynn¹” prezen- XXXVI sesji, najwiêcej kontacj¹ wyników ankietowego trowersji wzbudzi³ projekt,
badania opinii, postaw i war- opiniuj¹cy stanowisko zarz¹toœci radnych 11 dzielnic War- du dzielnicy, dotycz¹cy wnioszawy, w tym – Targówka.
sku EURO MALL Targówek
Pisemne sprawozdanie z Sp. z o.o. o podjêcie dzia³añ
dzia³alnoœci zarz¹du dzielni- dla dokonania zmiany miejcy Targówek za okres od 9 scowego planu zagospodarostycznia do 9 marca br. uzu- wania przestrzennego rejonu
pe³nione zosta³o odpowie- ul. Malborskiej. Na pocz¹tku
dziami na pytania Macieja sesji radni Klubu PiS wnioDanko: prace przy budowie skowali, by wykreœliæ ten
komunalnego budynku przy punkt, potem – by przesun¹æ
ul. Ossowskiego zakoñcz¹ go na koniec obrad; radni Klusiê z koñcem 2010 roku, za- bu PO chcieli go przenieœæ
siedlenie nast¹pi w I kwarta- bli¿ej pocz¹tku. ¯adna ze
le 2011; Oszmiañska zosta³a zmian nie przesz³a, bo w g³ozasiedlona; na prze³omie sowaniu nie zyska³a bezczerwca/lipca bêdzie gotowa wzglêdnej wiêkszoœci, czyli
dokumentacja przedszkola 13 g³osów.
przy ul. Sternhela.
W pisemnym uzasadnieniu
W „Interpelacjach i wnio- uchwa³y i podczas sesji wiceskach” radni poruszali zarów- burmistrz Janusz Janik przeno sprawy lokalne (koniecz- konywa³, ¿e zmiana przyjêtenoœæ budowy przedszkola go w 1999 roku miejscoweprzy ul. Drewnowskiego, za- go planu – dopuszczenie na
rz¹dzanie parkingami, pusto- terenie obecnie niezabudostany), jak i o szerszym za- wanym zabudowy mieszkasiêgu (bus-pasy na Radzy- niowej w otoczeniu zieleni
miñskiej, remont Trasy WZ). oraz zakup od w³aœciciela 1,5
Upomnieli siê o bezp³atny ha pod us³ugi oœwiaty - bêbezprzewodowy internet dla dzie korzystna dla dzielnicy i
mieszkañców, wnioskowali Warszawy.
nagrywanie w ca³oœci sesji
Pozytywn¹ opiniê komisji
rady i udostêpnianie ich w in- rozwoju inwestycji i ochrony
ternecie. Niektóre tematy wy- œrodowiska przedstawi³ jej
wo³ywa³y dyskusjê, wniosko- przewodnicz¹cy Witold Haradawca kilkakrotnie zabiera³ sim. Krytyczne uwagi i pytag³os. Witold Harasim zwróci³ nia, np. o parkingi i zyski inuwagê, ¿e takie procedowa- westora, zg³aszali: Krzysztof
nie jest niew³aœciwe; najpierw Zalewski, Agnieszka Kaczmarska, Maciej Jankiewicz,
Pracownia jubilerska Jan Mamaj. W¹tpliwoœci,
równie¿ swoje, Zbigniew PoMAREK WINIAREK
czesny skwitowa³ przys³oul. Jagielloñska 1 wiem „Lepszy wróbel w gartel. 022 818-00-83 œci ni¿ kanarek na dachu”.
wyrób
Na wniosek Macieja Jankiewicza przeprowadzono
sprzeda¿
g³osowanie imienne. Za przynaprawa bi¿uterii jêciem uchwa³y opowiedzia³o siê 13 radnych: Jacek
czyszczenie
Duczman, Witold Harasim,
zapraszamy 10-18
Anna Kuczyñska, Jêdrzej
soboty 10-13
Kunowski, Aneta Lisiecka,
www.jubilermwiniarek.pl
Krzysztof Miszewski, Joanna

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

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

Mroczek, Zbigniew Poczesny, Wies³aw Raboszuk, Alicja Sadowska, Bartosz Szajkowski, Danuta Winnicka,
Iwona Wujastyk. „Przeciw”
g³osowali: Maciej Danko,
Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Kamila Kardas, Sebastian Koz³owski,
Jan Mamaj, Anna Moczulska,
Janina Paszkowska, Jerzy
Raczyñski, Urszula Suzdalcew, Krzysztof Zalewski. Nieobecny by³ Tomasz Cichocki; o przyjêciu uchwa³y zdecydowa³y 2 g³osy.
Obszerny (59 stron) materia³ pisemny i informacje,
udzielone na sesji przez wiceburmistrza S³awomira Antonika oraz pozytywna opinia
komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zaowocowa³y prawie jednomyœlnym
(15 – za, 1 wstrz.) przyjêciem
uchwa³y, pozytywnie opiniuj¹cej sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej dzielnicy Targówek za
rok 2008. Osoby, korzystaj¹ce z pomocy OPS w formie
œwiadczeñ pieniê¿nych i pracy socjalnej stanowi¹ 9,9%
mieszkañców dzielnicy. Najwiêksz¹ grup¹ s¹ dzieci do
18. roku ¿ycia – 35,4% osób
korzystaj¹cych z pomocy w
formie pieniê¿nej lub rzeczowej. Pomoc w formie œwiadczeñ pieniê¿nych i pracy socjalnej otrzyma³o 5495 rodzin
(11 839 osób); zasi³ek sta³y
otrzymywa³y 673 osoby
(2321465,58 z³), zasi³ek okresowy 526 osób (789045,76
z³); posi³ki otrzymywa³o 921
dzieci i 452 osoby doros³e;
zasi³ki celowe na ¿ywnoœæ z
Programu „Pomoc pañstwa w
zakresie do¿ywiania” 575

osób. OPS udziela³ tak¿e
pomocy pozamaterialnej, np.
poprzez prace socjaln¹ dla
3006 rodzin (7146 osób),
grupy samopomocy, pomoc
osobom bezdomnym, aktywizacjê zawodow¹ (do 31 maja
2008 prowadzona przez Klub
Pracy), us³ugi opiekuñcze.
G³osami wszystkich obecnych (20 radnych) uchwalony
zosta³ „Lokalny Program Profilaktyki Uzale¿nieñ dla Dzielnicy Targówek na rok 2009”.
G³ównym celem programu
jest ograniczenie rozmiarów
negatywnych skutków nadu¿ywania alkoholu, m.in. poprzez alternatywne sposoby
spêdzania czasu wolnego.
Pozytywne opinie 3 komisji
(rozwoju, inwestycji i ochrony
œrodowiska; bud¿etu i finansów; oœwiaty, wychowania i
kultury), a na sesji poparcie
wszystkich obecnych radnych
(22 osoby) zyska³y dwie kolejne uchwa³y: o pozytywnym
zaopiniowaniu zmian za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na 2009
rok (g³ównie – przemieszczanie œrodków do innych „przegródek” bud¿etowych) oraz o
pozytywnym zaopiniowaniu
zawarcia umowy leasingowej
na okres 10 lat (2009 – 2010)
na finansowanie i budowê 2
przedszkoli kontenerowych o
pow. po 40 m2, dla 75 dzieci
w ka¿dym. Obie uchwa³y
przekazane zostan¹ Radzie
K.
Warszawy.

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Leczenie za pomoc¹
lampy BIOPTRON
Aby zabezpieczyæ siê przed zachorowaniem na grypê,
podnieœæ odpornoœæ organizmu, zlikwidowaæ bóle ró¿nego
pochodzenia, warto stosowaæ naœwietlania lamp¹ BIOPTRON. Œwiat³o to ma zbawienny wp³yw na ca³y organizm.
BIOPTRON leczy rany pourazowe, pooperacyjne, oparzenia,
odle¿yny, owrzodzenia podudzi, ³agodzi bóle reumatologiczne a nawet ca³kowicie je eliminuje, zwiêksza si³ê miêœni,
zwiêksza aktywnoœæ ruchow¹, poprawia sen i jakoœæ ¿ycia,
wp³ywa na zmniejszenie przyjmowania œrodków przeciwbólowych, przyœpiesza sportowcom powrót do sprawnoœci po
urazach, zwichniêciach i naderwaniu œciêgien. Mo¿e byæ stosowany do odm³odzenia skóry jako wspania³y kosmetyk.
BIOPTRON jest dla wszystkich, mo¿e byæ u¿ywany codziennie bez ¿adnych ograniczeñ, jest prosty w u¿yciu i nie powoduje efektów ubocznych. Lampa BIOPTRON posiada certyfikaty i œwiadectwa, jakie powinny mieæ urz¹dzenia medyczne
u¿ywane na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Zapraszam na 5 bezp³atnych naœwietlañ oraz do wspó³pracy osoby, które zechc¹ pracowaæ w prê¿nym mi³ym gronie.
Bli¿sze informacje pod nr tel. 022 215 81 24 i 0503 635 059.

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

Tel. 0 694 967 288
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Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

Firma oferuje us³ugi
w zakresie wymiany drzwi.
Oferta zawiera:
♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦ zamki GERDA
♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki
i progi
♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0510 978 392
022 372 10 20

Koniec biernego
ogl¹dania TV

dokoñczenie ze str. 1

Kablowa telewizja cyfrowa,
któr¹ oferuj¹ Multimedia Polska, to nie tylko lepsza jakoœæ
obrazu i dŸwiêku, ale tak¿e
mo¿liwoœæ korzystania z nieograniczonej liczby us³ug dodanych. Przewag¹ cyfrowej
telewizji kablowej nad platformami satelitarnymi jest mo¿liwoœci komunikacji zwrotnej.
Oznacza to, ¿e abonent nie
ruszaj¹c siê sprzed telewizora, za pomoc¹ pilota, mo¿e
korzystaæ z interaktywnych
aplikacji. Pierwsza z nich to
w³aœnie VOD, czyli wideo na
¿¹danie. Jest to wirtualna wypo¿yczalnia filmów, któr¹
Multimedia Polska oferuj¹
jako jedyna sieæ kablowa w

ZATRUDNIÊ
EMERYTÓW
DO PRACY
W BIURZE
tel. 0507-519-144

kraju. Jak to dzia³a? Wystarczy wcisn¹æ guzik „VOD” na
pilocie, by zobaczyæ licz¹c¹
kilkaset pozycji (w ka¿dy pi¹tek dodawane s¹ nowe) listê
dostêpnych filmów, podzielonych na kategorie tematyczne. Du¿a ich czêœæ to produkcje renomowanych wytwórni:
Universal, Miramax Films,
Touchstone Pictures czy Walt
Disney Picture. W ofercie s¹
równie¿ – za darmo! – czo³owe filmy polskiego kina niezale¿nego, wspieranego od
lat przez Multimedia Polska.
Przed wyborem filmu mo¿emy przeczytaæ jego opis oraz
obejrzeæ zwiastun. Potem
wystarczy tylko potwierdziæ i
ju¿ przez 24 godziny mo¿emy ogl¹daæ wybrany film.
Op³ata – od 0 do 9 z³otych –
zostanie dopisana do rachunku. Multimedia pracuj¹ nad
kolejnymi aplikacjami, miêdzy
innymi do zakupów przez
telewizjê i interaktywnego
czatu.

Profesjonalne Zarz¹dzanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi na Pradze

Ma³gorzata KOC
Licencja zawodowa nr 11388

D³ugoletnie doœwiadczenie

Warszawa, ul. Askenazego 4 lok. 32
e-mail: malgosiakoc@wp.pl kom.: O 606 250 528
Zapewniamy minimalizacjê kosztów utrzymania
oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów Wspólnoty

Kultury „Zacisze” zaprasza
8 nowa gazetaDom
praska
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
5 kwietnia (niedziela) godz. 16.30 – 19.00 warsztaty rodzinne „Œwi¹teczne tradycje”. Zapraszamy wszystkich: dzieci, rodziców i dziadków na popo³udnie, które wprowadzi nas w
nastrój Œwi¹t Wielkiej Nocy. W³asnorêcznie mo¿na wykonaæ oryginalne pisanki, œwi¹teczne kartki, kolorowe palemki, zaj¹czki i kurczaki, mazurki i dekoracje na œwi¹teczny stó³.
Bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ poznania techniki decoupache. Wstêp wolny.
29 marca (niedziela) godz. 17.00 - „Nitk¹ mataneczny dla Studentów Uniwersytetu Trzecielowane” - Rozstrzygniêcie konkursu i otwargo Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp 8 z³.
cie wystawy prac.
26 kwietnia (niedziela) godz. 17.00 - „Malarstwo” – otwarcie wystawy Eugeniusza Geno
31 marca (wtorek) godz. 16.00 - Polsko-nieMa³kowskiego, Ryszarda Owczarka, Iwony
mieckie warsztaty s³owa prowadzi Agnieszka
Polañskiej-Ziemskiej, Ryszarda Piotrowskiego,
Rz¹dca w ramach cyklu „Spotkania z literaJanusza Mulaka.
tur¹ i muzyk¹”.
28 kwietnia-3 maja (wtorek-niedziela) - Ro1 kwietnia (œroda) godz. 11.00 - 54. Ogólnodzinny plener artystyczny w Zamoœciu.
polski Konkurs Recytatorski w roku Juliusza
S³owackiego – eliminacje dzielnicowe. Konkurs
29 kwietnia (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek
dla m³odzie¿y i doros³ych organizowany przez
taneczny dla seniorów. Wstêp 8 z³.
Towarzystwo Kultury Teatralnej pod patronaUniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro5 kwietnia (niedziela) godz. 16.30-19.00 dowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Warsztaty rodzinne „Œwi¹teczne tradycje”: ory1 kwietnia (œroda) godz. 17.00 - „Karol Wojty³a ginalne pisanki, œwi¹teczne kartki, zaj¹czki i
poeta, aktor i wspó³twórca Teatru Rapsodycz- kurczaki, smako³yki i dekoracje: malowane, wynego”. Program poetycko-dokumentalno-mu- piekane, wycinane, wyklejane. Wstêp wolny.
zyczny oparty na wspomnieniach Jana Paw³a II 6 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Wyi uczestników historii Teatru Rapsodycznego. k³ad „Znaczenie diety dla stanu psychofizyczWykonawcy: Barbara Kobrzyñska, Jerzy WoŸ- nego osób w III wieku”. Wyk³ad dietetyka z Inniak i pianistka Julia Singerewicz. Wstêp wolny. stytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia w Warszawie.
4 kwietnia (sobota) godz. 10.00-18.00 - V Sce- 7 kwietnia (wtorek) godz. 17.00 - „Przed Wielkana Ma³ego Aktora. Przegl¹d teatralny i warsz- noc¹” wieczór poetycko-muzyczny. Wstêp wolny.
taty aktorskie dla teatrów dzieciêcych i m³odzie- 17-20 kwietnia (pi¹tek-poniedzia³ek) - Wy¿owych (gimnazjum).
jazd integracyjno-muzyczny do Wroc³awia.
7 kwietnia (wtorek) godz. 17.00 - „Przed Wiel- 20 kwietnia (poniedzia³ek) - Wyk³ad „Galerie
kanoc¹” wieczór poetycko-muzyczny. Wstêp jako zjawisko artystyczne w Warszawie”. Joanwolny.
na Mytkowska - dyrektor Muzeum Sztuki No8 kwietnia (œroda) godz. 16.00 - Wielkanocne woczesnej w Warszawie.
Spotkanie Sybiraków, Przyjació³ Domu Kultury 23 kwietnia (czwartek) - Wyjœcie kulturalno„Zacisze” i Studentów Uniwersytetu Trzeciego integracyjne do Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Wieku Domu Kultury „Zacisze”.
w Warszawie, ul Pañska 3. Spotkanie w Domu
15 kwietnia (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek Kultury „Zacisze” o godz. 11.00, przed Muzeum
taneczny dla seniorów. Wstêp 8 z³.
o godz. 12.00.
18 kwietnia (sobota) - ARTystyczna radoœæ two- 27 kwietnia (poniedzia³ek) - Wyk³ad „Uniwerrzenia z Zaciszem – wizyta w pracowni artysty. sytet Trzeciego Wieku w Brukseli” - Gisele Van
22 kwietnia (œroda) godz. 16.00 - „Gdzie siê po- de Vyver - dyrektor UTW w Brukseli - Belgia.
dzia³y tamte prywatki” – koncert w wykonaniu 28 kwietnia (œroda) - 3 maja (niedziela) - Plesolistów z sekcji „Solo Senior” oraz wieczorek ner malarski w Zamoœciu.

Wymieñ kartê ju¿ dziœ
Milion ulotek i 16 tys. plakatów, spoty telewizyjne i komunikaty na monitorach LCD
to niektóre z elementów akcji promuj¹cej
spersonalizowan¹ Warszawsk¹ Kartê
Miejsk¹, przygotowanej przez ZTM. I etap
zostanie skierowany przede wszystkim do
mieszkañców gmin podwarszawskich. Zostan¹ w nich uruchomione mobilne punkty
personalizacji kart. W II po³owie roku takie
punkty pojawi¹ siê tak¿e w stolicy.
Tylko do koñca br. mo¿na kodowaæ bilety
okresowe na zwyk³ej karcie miejskiej. Po 1
stycznia 2010 roku bêdzie to mo¿liwe jedynie
na tzw. karcie spersonalizowanej, zawieraj¹cej
zdjêcie i dane u¿ytkownika.
23 marca ruszy³ I etap akcji promuj¹cej wymianê kart. W 11 gminach podwarszawskich
bêd¹ dzia³a³y mobilne punkty personalizacji
WKM, w których bêdzie mo¿na wyrobiæ now¹
kartê. W ka¿dej z tych gmin punkt personalizacji bêdzie dzia³a³ przez tydzieñ. Pierwszy zostanie uruchomiony w Urzêdzie Miasta Koby³ka (poniedzia³ek 11-16, wtorek-pi¹tek: 9-15).
Pe³n¹ listê gmin i terminów uruchomieni punktów znajd¹ Pañstwo w tabelce poni¿ej.
- Koby³ka - 23-27.03 - UM Koby³ka ul. Wo³omiñska 1; poniedzia³ek 11-16; wtorek-pi¹tek: 9-15
- Piastów - 30.03-3.04 - Miejski Oœrodek Kultury
ul. Warszawska 24; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
- Wieliszew - 6-10.04 - UG Wieliszew ul. Modliñska 1; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
- Nieporêt - 14-17.04 - UG Nieporêt Pl. Wolnoœci
1; wtorek, œroda, pi¹tek: 9-15; czwartek 10-16

- Wo³omin - 20-24.04 - UM Wo³omin ul. Ogrodowa 4; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
- Z¹bki - 27-30.04 - UM Z¹bki ul. Wojska Polskiego 10; poniedzia³ek 10-16, wtorek-czwartek 9-15
- Zielonka - 4-8.05 - UM Zielonka - ul. Lipowa 5;
poniedzia³ek 10-16; wtorek-pi¹tek: 9-15
- Józefów - 11-15.05 - UM Józefów - ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 1; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
Piaseczno - 18-22.05 - UMiG Piaseczno ul.
Koœciuszki 5; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
-Jab³onna - 25-29.05 - UG Jab³onna ul. Modliñska 152; poniedzia³ek-pi¹tek: 9-15
-Sulejówek - 1-5.06 - UM Sulejówek ul. Dworcowa 55; poniedzia³ek 10-16; wtorek-pi¹tek: 9-15
Spersonalizowan¹ kartê mo¿na sobie
tak¿e zaprojektowaæ za pomoc¹ kreatora
znajduj¹cego siê na stronie internetowej:
http://personalizacja.ztm.waw.pl
Kartê mo¿na równie¿ otrzymaæ w POP-ach na
warszawskich stacjach metra: Centrum – pawilon 2010 B (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 720, sobota w godz. 10-17); Œwiêtokrzyska - pawilon 1000 G (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7-20, sobota w godz. 9.30-16.30); Ratusz Arsena³ - pawilon 09 (od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 7-20); Plac Wilsona - pawilon 1002 (od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-20); Marymont
- pawilon 1012 (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7-20); M³ociny - budynek przesiadkowy w WêŸle
Komunikacyjnym M³ociny (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 7 - 20; sobota w godz. 9 - 16) oraz
w siedzibie ZTM (ul. Senatorska 37) - wejœcie E
(od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-17).

Sto³eczne Biuro Turystyki wraz z Towarzystwem Przyjació³ Warszawy zapraszaj¹ na cykl spacerów po Pradze. Motywem przewodnim spacerów jest odkrywanie zak¹tków i historii warszawskiej Pragi, która czêsto
budzi w warszawiakach nadal mieszane emocje. Kolejne tematy spacerów to: „Praskie judaica” (18 kwietnia),
„Saska Kêpa pachn¹ca bzem” (24 maja) i „Praga wielokulturowa” (20 czerwca). Wycieczki trwaj¹ oko³o 2-3
godzin i udzia³ we wszystkich jest bezp³atny. Za przygotowanie tras i prowadzenie spacerów odpowiedzialni s¹
przewodnicy Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, którzy realizuj¹ ten projekt na zasadzie wolontariatu. Wiêcej
informacji na stronie www.warsawtour.pl oraz we wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej.

Lewa strona medalu

Warszawa pozostanie zaœciankiem
i to nie tylko Europy, ale nawet Polski.
Tak¹ decyzjê podjê³a Pani Prezydent
Hanna Gronkiewicz – Waltz, rezygnuj¹c z ubiegania siê o czêstotliwoœæ na
bezp³atny internet dla mieszkañców
Warszawy i okolic. Po raz kolejny to,
co wszêdzie w kraju jest norm¹, w stolicy jest nie do pomyœlenia. Mo¿e Hanna
Gronkiewicz – Waltz powinna czêœciej
korzystaæ z pomocy swoich odpowiedników w innych miastach, którym udaje siê du¿o wiêcej? Chocia¿by prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca (z SLD),
który bezp³atny, bezprzewodowy internet wprowadzi³ dla wszystkich mieszkañców swego miasta.
To ogromny wstyd dla rz¹dz¹cych
stolic¹ i wed³ug mnie wiêksza ni¿ inne
kompromitacja. Tu nie mówimy bowiem o ogromnych inwestycjach, które choæ obiecane, tocz¹ siê w ¿ó³wim
tempie, nie zawsze z winy Pani Prezydent. Nie mówimy o skomplikowanych
przetargach, których rozstrzygniêcia
opóŸniaj¹ oferenci, zadaj¹c tysi¹ce pytañ. Nie ma tu równie¿ mowy o ogromnych pieni¹dzach, które by³yby potrzebne dla tego przedsiêwziêcia. Mówimy o 30 milionach z³otych, bo tyle
kosztowaæ mia³o wprowadzenie bezp³atnego internetu w Warszawie. Takie

œrodki zosta³y przez Radê Warszawy na
ten cel przyznane i urzêdnicy powinni
go realizowaæ. Niewziêcie udzia³u w
przetargu na czêstotliwoœæ internetow¹
stanowi wiêc de facto z³amanie uchwa³y Rady Miasta, bo bez przyznanej czêstotliwoœci darmowego internetu po
prostu nie bêdzie. Czy¿by urzêdnicy
Hanny Gronkiewicz - Waltz poczuli siê
w ratuszu ju¿ tak pewnie, ¿e nic sobie
z decyzji Rady nie robi¹?
Rezygnacja z bezp³atnego Internetu dla warszawiaków i zaoszczêdzenie przez to 30 milionów z³otych to
wed³ug ratusza niezbêdny element
walki z kryzysem czy te¿ spowolnieniem gospodarczym, jak lubi nazywaæ
to Pani Prezydent. Tylko, ¿e w³adze
stolicy walcz¹ naprawdê w specyficzny sposób, bo zabieraj¹ jednym i daj¹
innym, a na dodatek w inn¹ stronê ni¿
robi³ to Janosik. Bezp³atny, bezprzewodowy internet to szansa dla wielu,
nie tylko m³odych ludzi, którzy dziêki
temu mog¹ mieæ zapewniony pe³ny
dostêp do informacji, do wiedzy. Dziœ
nie wszystkich na to staæ, zw³aszcza w
obliczu kryzysu i wprowadzania licznych podwy¿ek, jak choæby czynszów,
które zreszt¹ równie¿ zafundowa³ nam
ratusz.

Swoj¹ decyzj¹ Hanna Gronkiewicz
Waltz wstrzyma rozwój cywilizacyjny
stolicy i w ¿aden sposób nie t³umaczy
tego zaoszczêdzone 30 milionów. Tym
bardziej, ¿e Pani Prezydent wyda te
pieni¹dze na premie dla swoich urzêdników, którzy dostan¹ w tym roku 58
milionów z³otych. Czy to naprawdê
warto - zw³aszcza, ¿e jej tak bez sensu doradzaj¹?
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
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Rada wielu

Park Wiœniewo
Zdarzaj¹ siê sprawy, które mimo
powszechnej zgody zmierzaj¹ w z³ym
kierunku. Tak jest w przypadku inwestycji BARC w Winnicy, podobnie dzia³o siê do niedawna w sprawie Parku
Wiœniewo.
Ju¿ w poprzedniej kadencji, Rada
Dzielnicy Bia³o³êka przeznaczy³a ten
teren na cele rekreacyjne z uwzglêdnieniem unikalnego charakteru przyrodniczego. Chodzi bowiem o ponad 8
hektarów piêknego drzewostanu (z 14
pomnikami przyrody) niemal vis-a-vis
urzêdu dzielnicy przy ul. Modliñskiej.
Poniewa¿ jednak poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego wygas³, nale¿y uchwaliæ nowy. I tu zaczynaj¹ siê schody.
Procedura utknê³a w Ratuszu na
ponad rok. W studium do planu zamiast parku pojawi³a siê - nie wiedzieæ
czemu - niska zabudowa mieszkaniowa. W miêdzyczasie bank, który
przej¹³ przedmiotowy teren za d³ugi

FSO jako rekreacyjne dzia³ki pracownicze, z³o¿y³ wniosek o wydanie warunków zabudowy na 7-piêtrowe osiedle bloków.
Radni wszystkich opcji, burmistrz
dzielnicy, urzêdnicy – wszyscy deklaruj¹ wolê ratowania parku. Ale bezradnie rozk³adaj¹ rêce. Gdyby nie energiczne starania grupy okolicznych mieszkañców, z Panem Leszkiem Zawadzkim
jako nieformalnym rzecznikiem, sprawa by³aby przegrana.
Obecnie trwa wyœcig z czasem. Biuro Architektury chce wydaæ inwestorowi warunki zabudowy. Dziêki mojej interwencji, Komisja £adu Przestrzennego Rady Warszawy naciska na rozpoczêcie procedury przygotowywania nowego planu, co wstrzyma wydawanie
wszelkich decyzji. Komisja Ochrony Œrodowiska tak¿e przychyli³a siê do moich wniosków i jednog³oœnie zdecydowa³a o objêciu Parku Wiœniewo ochron¹
przyrodnicz¹.

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

Tel. 0 504 256 644

POzytywnie

Ch³odnym okiem

Chcemy przebudowy
ul. P³ochociñskiej
W zwi¹zku z wydzier¿awieniem nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Marywilskiej 44 z przeznaczeniem pod budowê hal kupieckich oraz trudn¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹ Bia³o³êki, za niezbêdne nale¿y uznaæ wprowadzenie do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
przebudowy ul. P³ochociñskiej. Przebudowa ta mia³aby polegaæ na poszerzeniu do dwóch pasów ruchu w ka¿d¹
stronê tej istotnej, zarówno dla mieszkañców Bia³o³êki jak i dla obs³ugi przysz³ych klientów hal kupieckich, arterii
komunikacyjnej.
W ocenie Klubu Radnych PO Dzielnicy Bia³o³êka inwestycja ta powinna
byæ realizowana równoleg³e z budow¹
hal kupieckich. Zastêpca Prezydenta
m.st. Warszawy – Andrzej Jakubiak
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka 11 grudnia 2008 r. zadeklarowa³, ¿e œrodki z ewentualnych
oszczêdnoœci powsta³ych w zwi¹zku rozstrzygniêciem du¿ych przetargów drogowych bêdzie mo¿na przeznaczyæ na
budowê drugiej jezdni ul. P³ochociñskiej. Pan Prezydent zaapelowa³ tak¿e
w tej kwestii o wsparcie ze strony Rady
Dzielnicy Bia³o³êka i radnych z Dzielnicy Bia³o³êka w Radzie Warszawy.
Mam nadziejê, ¿e na najbli¿szej sesji Rady Dzielnicy w³aœnie to wsparcie
Pan Prezydent otrzyma. Warto, aby o
deklaracji Pana Prezydenta pamiêtali
tak¿e radni m.st. Warszawy.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozstrzygniêcie przetargu na Most Pó³nocny wi¹¿e
siê z oszczêdnoœci¹ ok. 200 mln z³ w
stosunku do zaplanowanych kosztów
realizacji tej inwestycji. Niezwykle istotne jest tak¿e, wczeœniej nie oczekiwane, dofinansowanie ze œrodków Unii
Europejskiej w wysokoœci ponad jednej
trzeciej kosztów budowy mostu Pó³nocnego – tj. 340 mln z³.
Mam nadziejê, ¿e przedmiotowe
oszczêdnoœci œrodków bud¿etowych w
kwocie ponad pó³ miliarda z³ zostan¹
przynajmniej w niewielkiej czêœci przeznaczone w³aœnie na polepszenie infrastruktury drogowej w Dzielnicy Bia³o-

³êka, a w szczególnoœci na przebudowê
ul. P³ochociñskiej.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e czerwcu
2008 r. Rada Warszawy wykreœli³a,
wpisan¹ w 2007 r. do WPI, przebudowê ul. P³ochociñskiej (planowane wydatki 42 mln z³), która to inwestycja
mia³a zakoñczyæ siê do 2011 r.
Za racjonalne nale¿y tak¿e uznaæ
po³¹czenie przebudowy ul. P³ochociñskiej z modernizacj¹ mostku znajduj¹cego siê na ul. Kobia³ka, w bezpoœrednim s¹siedztwie ul. P³ochociñskiej. Modernizacja tego istotnego komunikacyj-

Czynsze: podwy¿ki-obni¿ki
nie mostku, który uleg³ czêœciowemu zawaleniu i zosta³ tymczasowo naprawiony, znajduje siê w gestii m.st. Warszawy i powinna staæ siê jak najszybciej elementem inwestycji miejskiej.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

W paŸdzierniku ubieg³ego roku Rada
Warszawy po dwóch podejœciach, awanturze w koalicji, g³osami radnych PO
podjê³a uchwa³ê Nr XLI/1272/2008 w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta sto³ecznego Warszawy
na lata 2008-2012. Jednym z elementów tej uchwa³y, najbardziej nag³oœnianym, który wkrótce dotknie najemców
prawie 100 tys. lokali komunalnych w
Warszawie, w tym ponad 12 tysiêcy na
Pradze - jest podwy¿ka czynszu. Czynsz
jest jednym z kilku sk³adników op³at,
które mieszkañcy wnosz¹ za korzystanie z mieszkañ komunalnych (op³aty za
ciep³¹ i zimn¹ wodê, kanalizacjê, cen-

Prosto z mostu

O zdobyciu czwartej w³adzy
Jednym ze skutków likwidacji gmin
warszawskich jest rozkwit gazet lokalnych wydawanych przez urzêdy dzielnic. Gdy dzielnice by³y gminami, dla
burmistrza i radnych ka¿dy grosz by³
wa¿ny - wysokoœæ dochodów i wydatków gminy by³a wartoœci¹ obiektywn¹,
któr¹ przekroczyæ mo¿na by³o tylko za
cenê kredytu. Dziœ wydatek na propagandê nawet kilkuset tysiêcy z³otych nie
jest problemem - wystarczy, ¿e burmistrz wytarguje dla dzielnicy wiêksz¹
kwotê z bud¿etu Warszawy.
Stefan Bratkowski kiedyœ powiedzia³,
¿e wielkoœæ wspólnoty lokalnej, czyli gminy, jest okreœlona mo¿liwoœci¹ utrzymania gazety lokalnej. Nie przewidzia³, ¿e
wybrane przez tê wspólnotê w³adze mog¹
wydawaæ urzêdow¹ gazetê za publiczne
pieni¹dze, nie licz¹c siê z kosztami. Wed³ug raportu stowarzyszenia „Obywatele dla Warszawy” na druk organów prasowych w³adz dzielnic miasto wyda w tym
roku 1,78 mln z³, nie licz¹c kosztów etatów urzêdników redaguj¹cych te gazety,
co daje kolejny milion. Finansowane z bud¿etu miasta gazety s¹ wydawane czêsto na kredowym papierze, z mnóstwem
kolorowych fotografii lokalnych oficjeli,

Wierzê, ¿e staranie mieszkañców
uwieñczy sukces i w Wiœniewie powstanie piêkny, reprezentacyjny wrêcz
park przyrodniczo – rekreacyjny. Ale
ca³a ta sprawa powinna sk³oniæ nas do
refleksji nad brakiem sterownoœci w
administracji. Obywatele dziêki demokratycznym wyborom weryfikuj¹ dzia³alnoœæ polityków. Jednak ich w³adza
jest iluzoryczna. Prawdziwe decyzje
podejmowane s¹ na œrednim szczeblu
przez urzêdników. Przez lata uczyniliœmy ich kastê niezale¿n¹ i niesterowaln¹. Oczywiœcie, problem ten najbardziej widoczny jest w Brukseli, gdzie o
naszym ¿yciu codziennym decyduj¹
rodzinne i kumplowskie klany do¿ywotnich biurokratów, nie podlegaj¹cych praktycznie nikomu.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
maciej@maciejowski.pl

na poziomie wydawniczym niewspó³miernie wysokim z rodzajem wydawnictwa.
Zak³ócaj¹c rynek og³oszeñ lokalnych, doprowadzaj¹ do upadku gazety niezale¿ne, wydawane przez firmy prywatne.
Urzêdowi redaktorzy arogancko akcentuj¹ swoj¹ wy¿szoœæ nad prywatnymi. Pisz¹ z pogard¹, i¿ niezale¿ne gazety „robione s¹ po dyletancku, co widaæ
po wygl¹dzie, na bardzo marnym papierze, z artyku³ami pisanymi nierzadko przez zupe³nych amatorów, z nastawieniem na tani¹ sensacjê i na og³oszenia, które musz¹ przynosiæ zyski.”
Lokalni politycy nie widz¹ nic niestosownego w tym, ¿e „czwarta w³adza”
wydawana jest przez urzêdników. Gorzej, urzêdowi redaktorzy uzasadniaj¹
wy¿szoœæ oficjalnych organów nad niezale¿nymi gazetami zarzucaj¹c tym
ostatnim grzech najciê¿szy: „ukazuj¹
siê (...) z zadaniem zdyskredytowania
dotychczasowej w³adzy!”
Wszystkie cytaty w tym felietonie pochodz¹ z artyku³u w „Kurierze Wawerskim”, wydawanym przez tamtejszy
urz¹d dzielnicy. Autorem artyku³u jest
Andrzej Murat, rzecznik prasowy urzêdu. Rzecznik lubi sobie z niezale¿nej

prasy dobrodusznie po¿artowaæ:
„dziennikarz straszy mieszkañców, ¿e
czeka ich œmieræ w mêczarniach od raka
wywo³anego azbestem, którego w³adza
nie usuwa. Nie przeszkadza mu to w
odwiedzaniu Wawra. Albo oszuka³ czytelników, albo sam lekkomyœlnie nara¿a siê na niechybn¹ œmieræ?”
Ta frywolnoœæ wynika z pewnoœci siebie. Politycy samorz¹dowi w Warszawie
uwa¿aj¹, ¿e odbili prasê lokaln¹ z r¹k
obywateli.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

tralne ogrzewanie– tam, gdzie te media istniej¹, id¹ na konta firm dostarczaj¹cych te us³ugi, którymi s¹ SPEC i
MPWIK. Miasto jest tylko poborc¹ i przekaŸnikiem tych wp³at). Do niedawna
œredni czynsz na Pradze nie przekracza³
2 z³ za m2. Po regulacji, która wejdzie
fizycznie w ¿ycie po 1 czerwca br, czynsz
mo¿e wzrosn¹æ do 6 z³ za m2.
Piszê „mo¿e”, bowiem w uchwale
Rady Warszawy wprowadzono mo¿liwoœæ uzyskania wielu obni¿ek. Mo¿na
je podzieliæ na dwie kategorie. Pierwsza z nich to techniczna obni¿ka czynszu, o której wczeœniej ju¿ pisa³em.
Przypomnê pokrótce, ¿e obni¿ki te s¹
stosowane niejako automatycznie, a
wynikaj¹ z rzeczywistego stanu technicznego oraz wyposa¿enia lokali i
wszyscy z Pañstwa, którzy otrzymali ju¿
nowe umowy powinni mieæ je uwzglêdnione. Z wszystkimi w¹tpliwoœciami w
tych sprawach proszê zg³aszaæ siê do
administracji na Burdziñskiego 7, Bródnowsk¹ 24, Tarchomiñsk¹ 14 czy Mackiewicza 11 lub do radnych dzielnicy.
Do mnie osobiœcie dotar³ jeden sygna³,
gdzie nie naliczono zni¿ki za brak centralnej ciep³ej wody w budynku wyposa¿onym w piecyki gazowe. Uchwa³a
miasta przewiduje tak¿e uzyskanie tzw.
dochodowej obni¿ki czynszu. Przyznawana ona jest na wniosek najemcy lokalu i udzielana jest na okres 12 miesiêcy z mo¿liwoœci¹ przed³u¿ania na
kolejne okresy, o ile nadal utrzymuje
siê niski dochód gospodarstwa domowego. Obni¿ka dochodowa przys³uguje, jeœli œredni miesiêczny dochód najemcy w przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 200% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku. Na dzieñ
dzisiejszy owe 150% kwoty najni¿szej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1012,65 z³, a 200%
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
wynosi 1350,20 z³. Wnioski o zni¿kê dochodow¹ sk³adamy w siedzibach administracji, których adresy wy¿ej wymie-

ni³em. W zale¿noœci od dochodów rodziny mo¿e zostaæ udzielona zni¿ka od
20 do 60% stawki czynszu. Kwota
wszystkich zni¿ek technicznych i dochodowych nie mo¿e byæ jednak ni¿sza ni¿
1,20 z³ m2, to jest tyle, ile wynosi stawka czynszu dla lokalu socjalnego. W tym
miejscu warto tak¿e przypomnieæ, ¿e
wszyscy mieszkañcy, bez wzglêdu czy
zamieszkuj¹ w lokalach komunalnych,
spó³dzielczych, czy maj¹ lokale w³asnoœciowe, spe³niaj¹cy kryteria wynikaj¹ce z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o
dodatkach mieszkaniowych, mog¹ staraæ siê o dodatek mieszkaniowy. Pierwsze z nich to dochód w gospodarstwie
jednoosobowym do 175% najni¿szej
emerytury – (obecnie 1181,43 z³), w
gospodarstwie wieloosobowym do 125 %
najni¿szej emerytury na jedn¹ osobê –
(obecnie 843,86 z³). Drugim kryterium
jest wielkoœæ powierzchni mieszkaniowej, która nie mo¿e przekraczaæ 35 m2
na 1 osobê, 40 m2 na 2 osoby, 45 m2
na trzy osoby itd.
Wnioski w tych sprawach sk³adaæ mo¿na w siedzibie Urzêdu Dzielnicy na K³opotowskiego 15. Warto wiedzieæ tak¿e, ¿e
otrzymanie zni¿ki dochodowej i technicznej nie zamyka drogi do ubiegania siê o
ustawowy dodatek mieszkaniowy.
PS. Osobiœcie bêdê stara³ siê zadbaæ,
aby zwiêkszone dochody z tytu³u wzrostu stawek czynszu by³y przeznaczane
na remonty budynków komunalnych i
nowe inwestycje mieszkaniowe.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

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

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 0609-631-186
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 0609-480-410
NIEMIECKI - egzaminator
naturalny, autor ksi¹¿ek, 21
lat praktyki, 0603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
CYKLINOWNIE, solidnie
022 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
GLAZURA,
terakota
0602-385-424
MALOWANIE,
g³adŸ
0504-344-471
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
OPIEKA nad grobami - tanio
i solidnie! Tel. 0500-336-607
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe. Deszczownie, pod³¹czenia, tel. 022 789-33-89,
0506-938-201

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
NIERUCHOMOŒCI, kredyty
ul. Wysockiego 16 kl. I,
022 811-61-30, 0781-988-706
PRACA
KREDYTY - doradca finansowy,
dojazd do klienta 0519-110-623
ZATRUDNIMY osobê do
klejenia plakatów (zrywek)
na terenie Warszawy tel.
022 869-01-52
INNE
ZESPÓ£ muzyczny, wesela
0503-770-496

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

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI - TANIEJ 10%, 30%, 50%
Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Uwaga, kleszcze!
Proszê Szanownych Pañstwa, w kwestiach politycznogospodarczych moje skojarzenie dotyczy finansowania
partii. Jestem za. Dok³adnie
za jedn¹ parti¹, która bêdzie
dzia³a³a dla naszego wspólnego dobra. Chêtnie sfinansujê
ze swoich podatków polityków, którzy d¹¿¹ do zgody
miêdzy sob¹, zgody dla najlepszej, a nie osobistej opcji,
proponuj¹ ponadczasowe
ustawy i reprezentuj¹ nasz
kraj za granic¹ z klas¹. Kto nie
pracuje dla kraju, ale dla siebie - powinien wylecieæ. Ko³tuneria w polityce i nepotyzm
dla mamuœ, synków i kolegów
niech finansuj¹ siê same.
Rosn¹ca w tym roku iloœæ
przypadków babeszjozy zmusza
mnie do przypomnienia o tej niezwykle groŸnej chorobie psów.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Ponownie zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, o wszczêciu postêpowania administracyjnego dla wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na;
- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia dn 90 PE o
d³ugoœci ok. 50,0 m w pasie drogowym ulicy Fletniowej na dzia³ce nr ew. 7/3, 11 w obrêbie 4-04-01 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy na wniosek
Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa
z³o¿ony dnia 13.08.2008 r.
pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w godz. poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój 301C (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00, lub pod numerem tel. 022 510 31 93. Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z dnia 09.03.2009 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie ruroci¹gu kablowego PTC w
pasie drogowym ulic Bruszewskiej i P³ochociñskiej na
dzia³kach ew. nr: 94, 93/2, 96 w obrêbie 4-07-18, nr 10 w
obrêbie 4-16-46, nr 23 w obrêbie 4-16-44, nr 23 w obrêbie 4-16-42, nr 1 w obrêbie 4-16-10, nr 17 w obrêbie 416-09 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Zamiast spêdzaæ niedzielê ze
sprawdzonymi przyjació³mi, odbieram telefony, które zaczynaj¹
siê od s³ów: Mój PIES NAGLE
PRZESTA£ JEŒÆ, ZROBI£ SIÊ
OSOWIA£Y, WYMIOTUJE,
CHWIEJE SIÊ NA £APACH.
Drug¹ kwesti¹ jest myœlenie
kalendarzowe i wiara w mróz.
Nie wiem, dlaczego w naszym
spo³eczeñstwie istnieje nieuzasadniona pewnoœæ, ¿e
zima i mróz wymro¿¹ robactwo. Po to wymyœlono lodówki, aby zachowaæ œwie¿oœæ
produktów spo¿ywczych i hibernowaæ tkanki i ¿ywe organizmy. Drodzy i szanowni Pañstwo, kleszcze nie znaj¹ pojêcia zimy kalendarzowej. Nawet
wyj¹tkowo niskie temperatury
nie robi¹ na nich ¿adnego wra¿enia. Kiedy w latach osiemdziesi¹tych zwiedza³em Laponiê, nie widzia³em takiej iloœci
komarów. Nie widzia³em koñca w³asnej d³oni i tylko specjalny krem powodowa³, ¿e nie
zosta³em zjedzony ¿ywcem. Z
kleszczami jest identycznie.
Moje wieloletnie obserwacje
potwierdzaj¹, ¿e jako tako bezpieczny okres jest pomiêdzy
drug¹ po³ow¹ listopada a
pierwsz¹ po³ow¹ stycznia. W
tym czasie temperatura spada
poni¿ej zera, wystêpuje okrywa œnie¿na i praktycznie nie
wygl¹da s³oñce. Kleszcz, aby
wzbudziæ siê do ¿erowania,
potrzebuje tylko jednego ele-

mentu – dodatniej temperatury, nawet kiedy jest œnieg i nie
ma s³oñca. Bêdzie œnieg i minus dwadzieœcia stopni, a widoczne bêdzie s³oñce - klaszcze zaatakuj¹ z powierzchni
drzew i krzewów. Pojêcie zimy
przy zjawiskach globalnego
ocieplenia zostaje wy³¹cznie
pojêciem zimy kalendarzowej.
W tym roku pierwszy przypadek babeszjozy u psa leczy³em 10 stycznia. To skutek
spaceru nad Narwi¹ przy
pierwszych promieniach s³onecznych. Zdziwiony moj¹ diagnoz¹ w³aœciciel bernardyna
jêkn¹³ - przecie¿ jest zima.
Zgodzi³em siê, ¿e jest zima kalendarzowa, ale kleszcze maj¹
inne poczucie czasu i chêci na
polowanie. Jeszcze raz przestrzegam, chroñcie swoje psiaki tu¿ po Nowym Roku i pamiêtajcie, ¿e kleszcze s¹ równie
groŸne dla nas – ludzi.
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
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

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

Tel. 0783 680 783
ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 12.03.2009 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc przy
ulicy ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni
wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone do
sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
- w drodze bezprzetargowej.

Artyœci z prawego brzegu
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Orkiestra inna ni¿ wszystkie
- rozmowa z Ann¹ Barañsk¹ – Wróblewsk¹
W Bia³o³êce goœci³ ju¿
Paganini, Strauss i królowie
Operetki, brzmia³a wielka
muzyka w wykonaniu nie
mniej wielkich gwiazd. A
wszystko to za spraw¹ niezwyk³ej orkiestry pod kierunkiem Anny BarañskiejWróblewskiej.
Anna Barañska-Wróblewska, za³o¿ycielka i dyrektor
Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” ukoñczy³a Akademiê Muzyczn¹ im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie altówki oraz Podyplomowe Studia Menad¿erskie dla
twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat
pracowa³a na stanowisku
prowadz¹cego grupê altówek
w Teatrze Muzycznym
„Roma”. Wspó³pracowa³a z
wieloma orkiestrami symfonicznymi i teatrami muzycznymi w Polsce. Gra³a koncerty z najwybitniejszymi artystami polskimi i zagranicznymi.
Odby³a liczne tournée po
Europie (w tym z José Carrerasem w 1993 r. po Szwecji),
Japonii i Kanadzie. Jest cenionym pedagogiem. Od 12
lat pracuje w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I stopnia nr
4 im. Karola Kurpiñskiego w
Warszawie. Obecnie prowadzi Impresariat Artystyczny
„Proscenium” oraz wystêpuje we w³asnej Bia³o³êckiej
Orkiestrze „Romantica”. Od 5
lat mieszka w Bia³o³êce.
- Jest Pani œwietnym muzykiem, wspó³pracowa³a
Pani z wieloma teatrami i
zespo³ami muzycznymi
oraz najwybitniejszymi solistami. Sk¹d, w tym spe³nionym artystycznie ¿yciu,
wzi¹³ siê „karko³omny” pomys³ za³o¿enia orkiestry?
- Posiadanie orkiestry zawsze by³o moim marzeniem.
Ja mam tak¹ romantyczn¹
duszê i czu³am, ¿e trzeba
jakoœ pokazaæ te pasje, które we mnie tkwi¹. Na pocz¹tku powsta³ kwartet. Ale szybko okaza³o siê, ¿e jest zapotrzebowanie na orkiestrê.
Zmobilizowali mnie koledzy
mê¿a, œpiewacy z Teatru
Wielkiego. Oni du¿o wystêpuj¹. Potrzebny by³ zespó³,
który by im akompaniowa³.
Zapisa³am siê na podyplomowe studia menad¿erskie na
Uniwersytecie Warszawskim.
Tak naprawdê, po miesi¹cu
studiowania za³o¿y³am w
2006 r. orkiestrê i impresariat
artystyczny, którego celem
jest organizacja koncertów.
- No tak, ale marzenie i
zapotrzebowanie to jeszcze
nie wszystko. Przypuszczam, ¿e musia³y zaistnieæ
jeszcze inne, sprzyjaj¹ce
okolicznoœci, aby mog³a
powstaæ Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”?
- Na wspomnianych przeze mnie studiach menad¿erskich musieliœmy napisaæ
strategiê rozwoju firmy. Wte-

dy w ogóle nie wiedzia³am, co
to takiego, ani nie mia³am
¿adnych, konkretnych planów, ale pomyœla³am, ¿e strategiê napiszê bior¹c pod uwagê miejsce zamieszkania.
I tak nie znaj¹c zupe³nie
swojej dzielnicy (w Bia³o³êce
mieszkam od 5 lat) umieœci³am w swoim planie takie
punkty jak: „nawi¹zanie
wspó³pracy z Burmistrzem
Dzielnicy Bia³o³êka”, „rozwiniêcie Orkiestry Dzielnicy Bia³o³êka”, „organizacja koncertów na terenie Dzielnicy Bia³o³êka”, gdzie to wszystko
by³o tylko w sferze marzeñ.
Nie min¹³ rok, skoñczy³am
studia, zrealizowa³am I Festiwal Muzyki Kameralnej i przez
przypadek trafi³am do urzêdu
dzielnicy. Przedstawi³am swój
pomys³ burmistrzowi - Jackowi Kaznowskiemu oraz p.
Ma³gorzacie Kozie³ –naczelnikowi Wydzia³u Kultury. Pomys³
siê spodoba³. Widzê w tym
jakiœ szczêœliwy traf, ³ut szczêœcia - spotkanie odpowiednich
ludzi w odpowiednim czasie i
miejscu. Coœ, co wydawa³o siê
nierealne, sta³o siê realne.
Burmistrz da³ nam patronat i
salê na próby (co jest bardzo
wa¿nym elementem), ale
przede wszystkim uwierzy³, ¿e
na Bia³o³êce mo¿e powstaæ
orkiestra, otwieraj¹ca nowe
perspektywy i mo¿liwoœci w
propagowaniu muzyki. Ja sta³am siê w pe³ni bia³o³êczank¹,
a moja orkiestra - Orkiestr¹
Bia³o³êck¹.
- A wiêc od 2008 r. orkiestra dzia³a pod patronatem
burmistrza dzielnicy Bia³o³êka i nosi nazwê Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”.
Co to w³aœciwie oznacza?
Czy w orkiestrze graj¹ jedynie mieszkañcy Bia³o³êki?
Koncertujecie tylko na terenie dzielnicy, czy równie¿
poza ni¹?
- Kiedy wczeœniej gra³am w
innych zespo³ach muzycznych, koncertuj¹c wszêdzie,
tylko nie w Bia³o³êce, czu³am,
¿e to nie jest w porz¹dku. W
naszej dzielnicy mieszka naprawdê wielu wybitnych artystów. Poznajemy siê czêsto
na obcym gruncie. Wystêpujemy czêsto w Warszawie na
Ursynowie, Bemowie, w Wilanowie i Konstancinie. A dlaczego nie w Bia³o³êce? I st¹d
by³ ten szalony pomys³ Orkiestry Bia³o³êckiej.
Wielokrotnie mi zarzucano,
¿e ta nazwa jest niemedialna, bo przecie¿ Bia³o³êka kojarzy siê g³ównie z wiêzieniem. A ja uwa¿am, ¿e nie
nazwa jest najwa¿niejsza,
lecz poziom, jaki zespó³ sob¹
reprezentuje. Jeœli poprzez
nazwê mogê siê przyczyniæ
do rozs³awienia dzielnicy, to
dlaczego nie, przecie¿ ja tu
mieszkam, pracujê, ta dzielnica te¿ mnie wspiera. Trzeba byæ lokalnym patriot¹.
Oczywiœcie, nie oznacza to,
¿e w orkiestrze graj¹ sami
mieszkañcy Bia³o³êki, choæ sta-

ram siê anga¿owaæ tutejszych
muzyków. Poza koncertami w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury,
jak Koncert Noworoczny „Wielkie gwiazdy s¹ wœród nas” czy
Koncert Walentynkowy „Romantyczne show skrzypcowe”,
orkiestra bierze udzia³ w licznych i ró¿nych przedsiêwziêciach artystycznych.
W 2006 r. wspólnie z solistami Teatru Wielkiego - Opery Narodowej uczestniczyliœmy w Miñsku Mazowieckim
w realizacji przedstawienia
opartego na motywach
„Skrzypka na dachu” Jerry’ego Bocka, rok póŸniej - opery
„Cyrulik Sewilski” Gioacchino
Rossiniego, a w zesz³ym roku
„Strasznego dworu” Stanis³awa Moniuszki. Od dwóch lat
Orkiestra towarzyszy artystom
podczas Europejskiego M³odzie¿owego Festiwalu Muzycznego „Gloria” w Supraœlu,
organizowanego przez Aleksandra i Halinê Teligów. W
styczniu 2008 r. Bia³o³êcka
Orkiestra „Romantica” z wielkim sukcesem wyst¹pi³a w Filharmonii Narodowej podczas
charytatywnego Koncertu Noworocznego „Uœmiech leczy”,
zorganizowanego przez Fundacjê Dr. Claun. Niestety,
wszystkich naszych wystêpów
i miejsc niesposób jest naraz
wymieniæ.
- Na jakich zasadach
dzia³a orkiestra? Ilu liczy
muzyków i w jaki sposób
Pani ich anga¿uje?
- Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” jest orkiestr¹ impresaryjn¹, czyli dzia³a na zasadzie anga¿owania artystów
do konkretnego koncertu.
Liczba muzyków zale¿y od
zlecenia. Na jeden koncert
potrzeba mniej instrumentalistów, na inny wiêcej. W listopadzie ubieg³ego roku graliœmy nasz najwiêkszy koncert
w Teatrze Polskim. Towarzyszyliœmy najs³ynniejszemu na
œwiecie kantorowi ¿ydowskiemu z Nowego Jorku Yitzchakowi Meirowi Helfgotowi.
By³o wtedy zapotrzebowanie
na 45 osób i tylu artystówmuzyków liczy³a orkiestra,
która wyst¹pi³a wtedy pod
batut¹ dr Mordehai’a Sobola
z Izraela.
W sk³ad Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” wchodz¹
utalentowani artyœci-muzycy,
którzy ukoñczyli Akademie
Muzyczne w kraju i za granic¹. Jak ju¿ wspomnia³am,
staram siê wybieraæ artystów,
którzy mieszkaj¹ w Bia³o³êce,
ale nie ka¿dy muzyk z Bia³o³êki mo¿e graæ w mojej orkiestrze. Mam swoje kryteria,
najczêœciej artystyczne, bo
staram siê anga¿owaæ najlepszych, ale nie tylko umiejêtnoœci wchodz¹ w grê. Chodzi
te¿ o zaakceptowanie wizerunku orkiestry. Moja orkiestra
nie jest orkiestr¹ filharmoniczn¹ ani radiow¹, zreszt¹
nie mam takich ambicji. To
jest zupe³nie inna orkiestra i
nie ka¿dy kupuje ten pomys³.

- A zatem, czym ró¿ni siê
Orkiestra „Romantica” od
innych orkiestr i co to znaczy wizerunek orkiestry?
- O takiej orkiestrze marzy³am ju¿ kilkanaœcie lat temu,
gdy pracowa³am w Teatrze
Muzycznym „Roma”, za czasów dyrekcji Bogus³awa Kaczyñskiego. To by³ znakomity zespó³, œwietni muzycy,
najlepsi soliœci, wspaniali tancerze - po prostu najwy¿szy
poziom. Ale brakowa³o mi
„wygl¹daj¹cej” orkiestry.
Kiedy patrzy³am na piêkne
kostiumy Gra¿yny Brodziñskiej, myœla³am – dlaczego
tak nie mo¿e byæ ubrana orkiestra? Zwykle orkiestra, najczêœciej schowana, jest tylko
t³em dla solistów. Ale przecie¿
nie musi tak byæ. Œwietnym
przyk³adem jest Orkiestra
André Rieu, holenderskiego
skrzypka, który koncertuje ze
swoimi muzykami po ca³ym
œwiecie. Oni piêknie wygl¹daj¹, uœmiechaj¹ siê, widaæ u
nich radoœæ grania. André
Rieu potrafi³ wykreowaæ swój
zespó³. U nas, choæ mamy
du¿o znakomitych muzyków,
nikomu na ich promocji nie
zale¿y. Zale¿y mi bardzo na
tym, aby to zmieniæ.
Nie ukrywam, ¿e marzy³a
mi siê w³aœnie taka orkiestra,
ale chcia³am j¹ stworzyæ po
swojemu. Nie lubiê powielaæ
schematów. Mam swoj¹ wizjê œwiata: piêknego, kolorowego, eleganckiego, ca³ego
w kwiatach. Te upodobania
prze³o¿y³am na orkiestrê.
W moim zespole muzycy
wystêpuj¹ w piêknych strojach-panie w stylowych sukniach i kapeluszach, a panowie we frakach. Stroje, szyte
u najlepszych krawców, dostosowane s¹ do charakteru
i okolicznoœci koncertów. Dodatki, kupowane w najlepszych sklepach, dobieram ze
szczególn¹ starannoœci¹.
Muzycy maj¹ nie tylko œwietnie graæ, ale i piêknie wygl¹daæ. To jest wizerunek orkiestry, który trzeba budowaæ
krok po kroku.
- Pomys³ konkretnego
koncertu, dobór utworów,
program, scenografia wszystkie te elementy s¹
równie¿ Pani dzie³em?

- Tak, ka¿dy koncert to mój
projekt autorski i ka¿dy jest dla
mnie wyzwaniem. Ale ja lubiê
wyzwania i mam du¿o pomys³ów. Robiê wiele rzeczy inaczej ni¿ wszyscy, lubiê ludzi
czymœ zaintrygowaæ. Jeœli
chodzi o scenografiê, jest mi
o tyle ³atwiej, ¿e swego czasu
skoñczy³am szko³ê dekoratorów wnêtrz i kursy bukieciarstwa. Moje pomys³y, czêsto
szalone, s¹ dopracowane w
najdrobniejszych szczegó³ach, np. w koncercie „Trzech
naprawdê wielkich tenorów”,
przy wykonywaniu piosenek z
repertuaru Ludwika Sempoliñskiego œpiewacy mieli kapelusze s³omkowe sprowadzone
prosto z Pary¿a.
- Jak¹ muzykê ma w swoim repertuarze Bia³o³êcka
Orkiestra „Romantica”?
- Repertuar orkiestry jest
bardzo zró¿nicowany. Sk³adaj¹ siê nañ utwory z ró¿nych
epok, pocz¹wszy od baroku,
klasycyzmu, romantyzmu
poprzez oratoria, operê, operetkê, a¿ po popularne standardy muzyki rozrywkowej i
jazzowej. Generalnie orkiestra wykonuje tzw. l¿ejsz¹
muzykê klasyczn¹. Bêdê siê
tego trzyma³a, bo uwa¿am,
¿e naszym g³ównym celem
jest upowszechnianie kultury
muzycznej. Proponujemy
melomanom atrakcyjnie podan¹ klasyczn¹ muzykê rozrywkow¹, poniewa¿ jest to
pierwszy krok do zachêcenia
ludzi do kontaktu z muzyk¹.
Dla mnie najwiêksz¹ nagrod¹
jest us³yszeæ po koncercie
pe³ne zachwytu opinie od ludzi, którzy nigdy dot¹d na
koncerty nie chodzili.
Nasze koncerty ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹. Mimo

¿e specjalnie ich nie reklamujemy, zaproszenia rozchodz¹
siê w ci¹gu jednego dnia. Ludzie coraz czêœciej przyprowadzaj¹ dzieci, na widowni pojawiaj¹ siê nastolatki.
- Wspomnia³a Pani o koncercie z kantorem, który
przyjecha³ z Nowego Jorku.
Ale przecie¿ Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” wspó³pracuje te¿ ze znakomitymi polskimi artystami. Jak
Pani ich pozyskuje?
- Uwa¿am, ¿e powinno siê
kreowaæ i popieraæ polskich
artystów. Naszych zauwa¿a
siê dopiero wtedy, kiedy
wróc¹ z zagranicy. Na przyk³ad Artur Banaszkiewicz,
bohater „Koncertu Walentynkowego”, to fantastyczny
skrzypek, jednak w kraju siê
o nim nie s³yszy, bo najczêœciej wystêpuje w Stanach
Zjednoczonych. Pozna³am go
prywatnie podczas koncertu
w Sali Kongresowej, kiedy
przyæmi³ swoim talentem wystêpuj¹cych tam tenorów.
Inny skrzypek-wirtuoz, Janusz Wawrowski to prawdziwy brylant. Wyst¹pi³ w kilku
naszych koncertach. Ma³o kto
wie, ¿e artysta tej klasy od kilku lat jest mieszkañcem Bia³o³êki . Koncert „Paganini na
Bia³o³êce” by³ pomys³em burmistrza - Jacka Kaznowskiego. By³ to pomys³ ryzykowny,
bo wszyscy boj¹ siê muzyki
klasycznej. A jednak koncert
okaza³ siê wielkim sukcesem.
Razem z Januszem Wawrowskim wyst¹pi³ wówczas
wiolonczelista Marcin Zdunik.
Marcin, maj¹c 21 lat, zosta³
uznany miêdzynarodowym
talentem 2008 roku. Jestem
bardzo dumna, ¿e obaj artydokoñczenie na str. 12

Patroni naszych ulic

12 nowa gazeta praska
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury
serdecznie zapraszaj¹

29 marca (niedziela) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
do Koœcio³a œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172

na Koncert Pasyjny pn. „Z wysokoœci krzy¿a”
w wykonaniu zespo³u chrzeœcijañskiego E.O.,
rozwa¿ania pasyjne czytaæ bêdzie Jerzy Zelnik

2 kwietnia (czwartek) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
do Koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100

na Koncert Papieski
pn. „Œladami Jana Paw³a II – ze œmierci do ¿ycia”
w wykonaniu zespo³u chrzeœcijañskiego E.O.,
poezjê Wielkiego Polaka recytowaæ bêdzie Olgierd £ukaszewicz

5 kwietnia (niedziela) o godz. 19.00 (po Mszy Œw.)
do Koœcio³a Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21

na koncert pt. „Roc’kowa Droga Krzy¿owa”
w wykonaniu Zespo³u BEJOTTE (B.J.T.).
Roc’kowa Droga Krzy¿owa, to rozwa¿anie dŸwiêkiem i s³owem o Celowoœci,
Sensownoœci, Wartoœci, Codziennoœci a nade wszystko MI£OŒCI ¯YCIA.

Orkiestra inna ni¿ wszystkie
dokoñczenie ze str. 11

œci zechcieli wyst¹piæ przed
bia³o³êck¹ publicznoœci¹.
Cieszê siê, ¿e Orkiestra
„Romantica” towarzyszy³a
m.in. takim znakomitym œpiewakom jak Aleksander Teliga,
Ryszard Wróblewski, Romuald Tesarowicz, Katarzyna
Trylnik, Ma³gorzata Pañko,
Bogumi³a Dziel-Wawrowska,
Rafa³ Bartmiñski, Anna Lubañska i wielu, wielu innym.
To nieprawdopodobne, ale
niektórzy artyœci przyjmuj¹
zaproszenia do wystêpu w
Bia³o³êce tylko dlatego, ¿e
znaj¹ mnie i mojego mê¿a. To
my jesteœmy dla nich gwarancj¹ jakoœci koncertu.
- Bia³o³êck¹ Orkiestr¹ „Romantica” dyryguj¹ wspaniali dyrygenci, jak S³awomir
Chrzanowski, Ruben Silva
czy Tadeusz Wicherek. Jak
siê z nimi wspó³pracuje?

- Wybieram takich dyrygentów, z którymi wspó³pracuje
siê œwietnie. Oni s¹ znakomici, po prostu widaæ, ¿e czuj¹
tzw. bluesa. Nie ka¿dy dyrygent chce pójœæ w kierunku
lekkiej klasycznej rozrywki.
Nie ka¿dy potrafi swobodnie
zachowywaæ siê na scenie.
U mnie nie wystarczy byæ
wybitnym dyrygentem, co jest
dobre w Filharmonii. Na moich koncertach trzeba umieæ
publicznoœæ poderwaæ, zachwyciæ, chocia¿by uœmiechem czy dowcipnym zachowaniem. Niektórzy dyrygenci
maj¹ niezwyk³y talent komediowy. A ja lubiê wydobywaæ
z ludzi ró¿ne talenty.
- To chyba widaæ te¿ w
Pani pracy z m³odzie¿¹.
Ucz¹c w Szkole Muzycznej
im. Karola Kurpiñskiego organizuje Pani doœæ nietypowe festiwale...
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- Ja mam same nietypowe
pomys³y. Od dwóch lat organizujê w szkole Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Kameralnej.
Jest to festiwal dla uczniów
szkó³ muzycznych I stopnia.
Uda³o mi siê pozyskaæ do
tego projektu „Grupê MoCarta”, której cz³onkowie s¹ jurorami festiwalu. Ca³a impreza nosi nazwê „Od MoCarta
do Mozarta”. W tym roku festiwal odbêdzie siê w dniach
8-10 czerwca.
Celem tego festiwalu jest
edukacja muzyczna dzieci i
m³odzie¿y poprzez zabawê.
Zapotrzebowanie na tego
typu imprezy jest bardzo
du¿e. W poprzednich edycjach wziê³o udzia³ 350
uczestników. To jest rekordowa iloœæ. Przyje¿d¿aj¹ zespo³y licz¹ce od 3 do 15 osób z
ca³ej Polski. Prezentuj¹ bardzo ró¿ne formy muzyczne.
Jurorzy w³aœciwie nie oceniaj¹ uczestników od strony
warsztatu. Oceniaj¹ umiejêtnoœci interpretacji muzyki.
Mog¹ byæ pokazywane skecze muzyczne, kabaret. Dzieci siê przebieraj¹, nawet rapuj¹. Generalnie jest to po
prostu dobra zabawa muzyk¹. A przecie¿ o to w³aœnie
chodzi, aby muzyka nam
wszystkim sprawia³a radoœæ!
Dziêkujemy za wspania³e koncerty i ¿yczymy Bia³o³êckiej Orkiestrze „Romantica” wielu sukcesów.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
Foto Zygmunt Dru¿bicki
Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica” zaprasza wszystkich
melomanów 26 kwietnia 2009
r., do Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, godz. 18.00 na koncert „Tañce Œwiata” z udzia³em wirtuoza klarnetu, aran¿era, kompozytora i dyrygenta – Wojciecha Mrozka, Ihora Lomahy – cymbalisty oraz
Chóru z Ukrainy „Goryna”.

Marcin K¹tski (1636-1710)
Genera³ artylerii i kasztelan
krakowski Marcin Kazimierz
K¹tski (herbu Brochwicz) jest
patronem ulicy na Bia³o³êce.
Studiowa³ w Akademii Krakowskiej, w Padwie, a pierwsze doœwiadczenie wojenne
zdoby³ w armii francuskiej s³u¿¹c w l. 1653-7 pod rozkazami Wielkiego Kondeusza.
Wróci³ do kraju w 1657, walcz¹c przeciw Szwedom zosta³
ranny i prawdopodobnie z
tego powodu nie bra³ udzia³u
w koñcowej fazie wojny. Wzi¹³
udzia³ w wyprawie na Rosjê
w latach 1663-64, dowodz¹c
pu³kiem dragonów. W 1667 r.
by³ mianowany przez króla
genera³em artylerii koronnej,
sprawowa³ jednoczeœnie
funkcjê starosty generalnego
ziem podolskich (genera³ podolski – jest to urz¹d cywilny,
nie wojskowy). W tym¿e roku
wzi¹³ udzia³ w kampanii podhajeckiej (przeciw Tatarom),
gdzie siê odznaczy³. W 1668
r. zosta³ dodatkowo starost¹
przemyskim, ale w tym¿e roku
w niewyjaœnionym sporze
zabi³ starostê kroœnieñskiego
Karola Fredrê (sam K. utrzymywa³, ¿e dzia³a³ w obronie
w³asnej, rodzina zabitego zaœ
oskar¿a³a go o skrytobójstwo), co powstrzyma³o jego
karierê. Odebrano mu urzêdy,
skazano na 6 miesiêcy wie¿y
i grzywnê dla rodziny zabitego, sam genera³ schroni³ siê
w klasztorze. Jednak w 1669
r. na Sejmie koronacyjnym
przywrócono mu godnoœci.
W 1671 r. i 1672 walczy³
przeciw Tatarom, dowodz¹c
artyleri¹ i dragoni¹. W narastaj¹cym sporze politycznym
pomiêdzy hetmanem Janem
Sobieskim a nieudolnym królem Micha³em Korybutem Wiœniowieckim, wspiera³ hetma-

na, co spowodowa³o nañ ataki na Sejmie ze strony partii
królewskiej.
W drugiej bitwie pod Chocimiem (1673) dowodzi³ artyleri¹, która m.in. zniszczy³a
most na Dniestrze, odcinaj¹c
drogê odwrotu si³om tureckotatarskim, co w powa¿nym
stopniu przyczyni³o siê do
sukcesu Polaków.
W obliczu bezkrólewia po
œmierci Wiœniowieckiego polecono mu zabezpieczyæ Kraków. Bra³ udzia³ w elekcji Sobieskiego w 1674 r., a nastêpnie w walkach z Tatarami na
Ukrainie. W 1676 r. by³ pos³em na Sejm koronacyjny z
woj. ruskiego, w tym¿e roku
dowodzi artyleri¹ w obozie
pod ¯órawnem. Za zas³ugi
wojenne otrzymuje wieœ Drozdowice w Ziemi Przemyskiej.
W 1679 r. mianowany kasztelanem lwowskim, wczeœniej
zrezygnowa³ z funkcji starosty
przemyskiego. Pamiêtajmy,
¿e z funkcj¹ kasztelana wi¹za³o siê zasiadanie w Senacie, by³ to wiêc awans do elity
politycznej kraju.
W 1683 r. towarzyszy Janowi III Sobieskiemu w wyprawie
wiedeñskiej, dowodz¹c artyleri¹. Odznaczy³ siê te¿ w bitwach pod Parkanami i Granem. Z wyprawy tej napisa³
relacjê, wydan¹ pierwszy raz
drukiem dopiero w XVIII. Musiano go doceniaæ, je¿eli otrzyma³ propozycjê objêcia funkcji
naczelnego wodza wojsk Wenecji, co jednak odrzuci³. (Wenecja by³a wówczas sojusznikiem Polski i Austrii, z którymi
tworzy³a antytureck¹ „Ligê
Œwiêt¹”). W 1684 r. zosta³ wojewod¹ kijowskim, bra³ udzia³
w wyprawie Sobieskiego na
Kamieniec, odznaczaj¹c siê
pod Jaz³owcem.

Ty te¿ mo¿esz byæ wolontariuszem!
„Cz³owiek ma tyle z ¿ycia, ile potrafi daæ innym” – to has³o
wszystkich wolontariuszy. Pomagaj¹ biednym, chorym, samotnym, a do tego prowadz¹ swoje domy, ucz¹ siê i pracuj¹. Zara¿aj¹ wszystkich wokó³ swoj¹ energi¹ i optymizmem. Jeœli
nie masz czasu by byæ wolontariuszem, a chcesz pomagaæ,
skorzystaj z serwisu www.daryrzeczowe.pl.
Nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez niesienia pomocy innym. Z
tego w³aœnie czerpi¹ energiê i satysfakcje. Mimo, ¿e wolontariat to ciê¿kie zajêcie maj¹ jeszcze wystarczaj¹co du¿o si³,
aby pracowaæ w zawodzie, uczyæ siê, prowadziæ dom i sprawiaæ sobie przyjemnoœci. Jedni pomagaj¹ chorym, inni samotnym czy ubogim, jeszcze inni anga¿uj¹ siê w pomoc zwierzêtom. Bez wzglêdu na to, jak¹ formê wolontariatu wybieraj¹ i
komu pomagaj¹, takich ludzi potrzeba jak najwiêcej. Niestety
liczba wolontariuszy spada. Jak wynika z badania - przeprowadzonego w listopadzie przez Stowarzyszenie Klon – Jawor
- w ostatnim roku tylko 11 procent Polaków poœwiêci³o swój
czas na bezp³atn¹ pracê na rzecz innych. Trzy lata temu wolontariuszy by³o dwa razy wiêcej.
Jakie s¹ przyczyny spadaj¹cej liczby osób pracuj¹cych charytatywnie? Po pierwsze, m³odym ludziom ci¹gle brakuje na
wszystko czasu, a po drugie jest za ma³o informacji na temat
korzyœci, p³yn¹cych z pracy na rzecz potrzebuj¹cych. Na szczêœcie s¹ inne formy niesienia pomocy. Jedn¹ z nich jest udzia³
w kampanii spo³ecznej „Daj rzeczom drugie ¿ycie” prowadzonej przez Stowarzyszenie Bank Drugiej Rêki. Wystarczy wejœæ
na stronê www.daryrzeczowe.pl i w ci¹gu kilku minut oddaæ
sprzêt komputerowy lub inne przedmioty wielkogabarytowe organizacjom pozarz¹dowym, które akurat tego potrzebuj¹. W
województwie mazowieckim wiêksz¹ iloœæ sprzêtu mo¿na oddaæ bezpoœrednio do za³o¿yciela serwisu - Banku Drugiej Rêki.
Wœród przekazywanych rzeczy mog¹ byæ drukarki, komputery, fotele, kanapy czy ³ó¿ka. Jest to doskona³y sposób na to,
aby pomóc innym, pozbyæ siê zbêdnych przedmiotów, a przy
okazji zadbaæ o œrodowisko. Dziêki takiemu dzia³aniu przedmioty te nie trafi¹ na wysypisko œmieci jeszcze prze wiele lat.
Warto jest pomagaæ w tak prosty sposób jak przekazywanie
innym niepotrzebnych, u¿ywanych rzeczy. Nie liczy siê przecie¿ to, jak¹ formê pomocy wybieramy. Najwa¿niejsze jest to,
¿e dziêki nam wiele osób bêdzie mia³o ³atwiejsze ¿ycie.

Bra³ udzia³ w kolejnych wyprawach w dalej toczonej wojnie z Turcj¹ (która mimo klêski pod Wiedniem i Parkanami nadal okupowa³a Podole).
By³y to wyprawy: na Bukowinê w 1685, na Mo³dawiê w
1686, blokada Kamieñca w
1687, na Bukowinê w 1688 i
na Mo³dawiê w 1691.
W 1692 r. na rozkaz króla
rozpoczyna budowê twierdzy
Okopy œw. Trójcy nad Dniestrem, maj¹cej m.in. u³atwiaæ
blokadê nadal trzymanego
przez Turków Kamieñca. W
nastêpnych latach uczestniczy w starciach z Tatarami.
W 1696 r. po œmierci Sobieskiego, rozpatrywano jego
kandydaturê do korony. On
sam by³ powo³any do rady
przybocznej prymasa Radziejowskiego (prymas w czasie
bezkrólewia pe³ni³ funkcjê interrexa, czyli tymczasowej
g³owy pañstwa). K¹tski by³
zwolennikiem kandydata francuskiego, którym by³ ks. F.
Conti, sk¹din¹d bratanek
Wielkiego Kondeusza. Genera³ otrzymywa³ wsparcie finansowe od ambasadora
francuskiego, co by³o wówczas doœæ powszechn¹ praktyk¹. W 1697 r. nale¿a³ do grupy maj¹cej witaæ w Gdañsku
schodz¹cego na l¹d Contiego, który jednak zrezygnowa³
ze starañ o koronê wobec
sukcesu ksiêcia saskiego Augusta Wettina i s³aboœci swoich polskich zwolenników.
K¹tski zostaje aresztowany w
Gdañsku, ale w 1698 godzi
siê z Augustem II Wettinem i
bierze udzia³ w pracach Senatu. Nowy król nakaza³ mu
przejêcie twierdzy w Kamieñcu Podolskim, któr¹ Turcy
zwracali w myœl postanowieñ
pokoju kar³owickiego, K¹tski
dokonuje tego we wrzeœniu
1699 r.
W 1700 r. wyjedna³ u króla
nadanie praw miejskich Okopom œw. Trójcy.
W wojnie pó³nocnej, której
skutkiem by³a u nas wojna domowa miêdzy stronnictwami
Sasa i Leszczyñskiego, K¹tski pozosta³ zwolennikiem Augusta II. Bierze udzia³ w przegranej przez si³y sasko-polskie bitwie ze Szwedami pod
Kliszowem (1702), ale udaje
mu siê wyprowadziæ z pogromu ca³a artyleriê. Za wiernoœæ
wobec Sasa otrzyma³ od niego stanowisko kasztelana krakowskiego (1706). Jakkolwiek
kasztelanie by³y wówczas
funkcjami w du¿ej mierze tytularnymi, to jednak kasztelan
krakowski („pan krakowski”)
by³ traktowany jako najwy¿szy
(po królu) œwiecki urz¹d królestwa, a jego osi¹gniêcie
traktowano jako szczyt kariery dygnitarskiej.
Zapisa³ siê w naszych
dziejach jako jeden z wybitniejszych dowódców artylerii w Rzeczypospolitej
szlacheckiej.
Tomasz Szczepañski
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