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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Praga bli¿ej Wis³y
Perspektywiczny program zagospodarowania praskiego brzegu Wis³y, z wykorzystaniem unikalnych walorów
przyrodniczych i krajobrazowych – zawiera opracowanie,
którego autorami s¹ architekci ze spó³ki „Juvenes”:
Krzysztof Tyszkiewicz i Micha³ Cyruchin. Zawarte w programie pomys³y i plany czêœciowo ujête s¹ w planach
miasta i znajduj¹ siê w ró¿nych stadiach projektowych.
Twórcy opracowania nie traktuj¹ go w kategoriach autorskich, choæ zawiera ono pomys³y dzia³añ, nie bêd¹ce
dot¹d przedmiotem publicznej prezentacji. Chc¹ wywodokoñczenie na str. 5

POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Co zaszkodzi
spó³dzielcom?
14 czerwca 2007 r. Sejm
uchwali³ ustawê o zmianie
ustawy o spó³dzielniach

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Jej zapisy dzia³aj¹ na szkodê spó³dzielni mieszkaniowych, a wiêc tak¿e na szkodê ich wspó³w³aœcicieli, tj.
cz³onków spó³dzielni. Parlament podwa¿y³ prawo w³asnoœci, stworzy³ p³aszczyzny
dla anarchii i konfliktów oraz
przekreœli³ zasady solidaryzmu spó³dzielców. Mam nadziejê, ¿e Rzecznik Praw
Obywatelskich zwróci siê z
pytaniem o zgodnoœæ zapisów ustawy z Konstytucj¹ do
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Liczê te¿ na nowelizacjê ustawy g³osami pos³ów PO i PSL,
którzy zobowi¹zali siê do naprawy gospodarki.

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
PROMOCJA STYCZEÑ! - 10% zni¿ki
na wype³nienia stomatologiczne w godz. 9-13

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

Ju¿ rozpoczêliœmy zapisy do Poradni Okulistycznej
Leczenia Jaskry w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43

PROMOCJA STYCZEÑ! - bezp³atny dobór soczewek
korekcyjnych przy zamówieniu okularów w lecznicy.

Nadzieje spe³nione
Na prze³omie listopada i grudnia pisaliœmy o tym, ¿e
nareszcie Bia³o³êka uzyska³a d³ugo oczekiwane pieni¹dze na rozwój, ¿e zosta³y one wpisane do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego miasta. I nagle to, co wydawa³o siê
ju¿ ustalone, znika z projektu planu na pocz¹tku grudnia!
Trochê historii. Gdy Polsce ucywilizowanie tego wielkieprzyznano
organizacjê go, bo ponad 30-hektaroweEURO 2012 i wybuch³ pro- go terenu: usuniêcie stamt¹d
blem kupców ze stadionu, œmieci, odpadów niebezpowsta³ pomys³, by na miej- piecznych i gruzu. Oczywiskich (a nie dzielnicowych) œcie, taka inwestycja wymaterenach przy ul. Marywilskiej ga³a podjêcia wielu dzia³añ,
zbudowaæ nowe targowisko. które zrekompensowa³yby
Nie budy i szczêki, ale jar- dzielnicy zgodê na to przedmark na miarê XXI wieku. siêwziêcie, poci¹gaj¹ce za
Przy okazji pozwoli³oby to na sob¹ tak¿e znaczne zwiêkszenie ruchu samochodowego, który ju¿ i tak przekracza
tu wyobra¿enie. Wtedy zaOTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
rz¹d dzielnicy, po wielu dyskusjach, podj¹³ decyzjê o
podjêciu negocjacji zarówno
z zarz¹dem miasta, jak i kupcami. Efektem tego by³a
wiêcej strona 7
dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

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

ul. K¹ty Grodziskie, Bia³o³êka
- osiedle 10 budynków czterosegmentowych
- ka¿dy segment o powierzchni 158 m2 2
1m LN
- dzia³ki od 290 do 430 m 2
a
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- oddanie III kw. 2008
e
C 40
- wysoki standard developerski d 4

www.inspiro.waw.pl

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

Jaja sadzone
Taki tytu³ nosi wystawa malarstwa Julii Junosza-Szaniawskiej, otwarta 12 grudnia w Teatrze Wytwórnia przy
ul. Markowskiej 18. Mo¿na na niej obejrzeæ tytu³owe jaja
sadzone, jak równie¿ inne obrazy m³odej praskiej artystki.
Julia Junosza-Szaniawska, stwem. Jest te¿ autork¹ kilku
rocznik 1978, jest absol- filmów animowanych, m.in.
wentk¹ Wydzia³u Grafiki Aka- nagrodzonego na Festiwalu
demii Sztuk Piêknych w War- Filmów Animowanych w
szawie. Zajmuje siê malardokoñczenie na str. 12
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Nadzieje spe³nione
dokoñczenie ze str. 1

obietnica zarz¹du miasta
wprowadzenia do WPI oczekiwanych od lat inwestycji drogowych. Oznacza³o to m.in.
przebudowê s¹siaduj¹cych z
przysz³ym targowiskiem ulic
(P³ochociñskiej i Marywilskiej),
oraz poszerzenie Modliñskiej
na ca³ej d³ugoœci, w wyniku
czego w przysz³oœci – po zakoñczeniu budowy Mostu Pó³nocnego – nie tylko zmniejszy³yby sie korki, ale tak¿e
mo¿liwe sta³oby siê uruchomienie linii tramwajowej.
19 grudnia (a zatem w dniu,
w którym poprzednie wydanie
gazety by³o ju¿ na mieœcie),

dotar³a do nas informacja, ¿e
jednak tak oczekiwane zapisy
s¹ z powrotem w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym; okaza³o siê te¿, ¿e Bia³o³êka dostanie 10 mln z³ wiêcej na inwestycje lokalne, czyli te, które
znajduj¹ siê w jej za³¹czniku
bud¿etowym na rok bie¿¹cy. W
jednej z audycji radiowych
Hanna Gronkiewicz-Waltz potwierdzi³a tak¿e, ¿e w najbli¿szych latach miasto wiêcej
œrodków skieruje do Bia³o³êki.
Co w ci¹gu tych nieca³ych
trzech tygodni siê wydarzy³o? O to NGP pyta burmistrza Bia³o³êki, Jacka Kaznowskiego.

- Po pierwszym szoku ruszyliœmy do ataku. Spotkaliœmy siê
ze wszystkimi, którzy mogli
mieæ wp³yw na kszta³t bud¿etu
i WPI: od radnych Rady Warszawy, po wiceprezydentów i
sam¹ pani¹ prezydent. Przypominaliœmy nie tylko obietnice,
ale i nasz¹ sytuacjê: na dziœ
wyjazd z dzielnicy to co najmniej dwie godziny; mieszkañców przybywa – jest ju¿ prawie
100 tysiêcy – zniewolonych na
terenie jednej z najwiêkszych i
najbardziej zapóŸnionych w
rozwoju. I to nie z powodu w³asnych zaniedbañ, ale obojêtnego stosunku do niej w³adz miasta. Doœæ przypomnieæ, ¿e w
2003 roku, przyk³adowo, z 2,03
mln z³ przewidzianych na nasze inwestycje miasto wyda³o
nieco ponad… 39 tys.!
Widaæ nasza desperacja,
ale tak¿e determinacja, aby
wreszcie Bia³o³êka przesta³a
byæ traktowana jako daleka
prowincja Warszawy, odnios³y
skutek. Wszystko to, co wczeœniej by³o zaplanowane, wróci³o do WPI.
- Co to wasze zwyciêstwo
oznacza w praktyce?

Bia³o³êcki Sylwester
z Gwiazdami
Mieszkañcy Bia³o³êki po raz pierwszy mieli okazjê powitania Nowego Roku na imprezie plenerowej przed dzielnicowym ratuszem. W sylwestrowej zabawie wziê³o udzia³
ponad 2 tysi¹ce osób. Bawiono siê przy dŸwiêkach muzyki gwiazd œwiatowego formatu. Na pocz¹tek tu¿ po 21.00, szlagierami polskiej piosenki œpiewanymi wspólnie z
publicznoœci¹, zespó³ Kararockers zachêca³y Bia³o³êczan do wyjœcia z domów i wspólnej zabawy pod chmurk¹. W programie imprezy znalaz³o siê te¿ coœ dla m³odych fanów rocka, po 22.00 zagra³ dla nich zespó³ Bracia. Hitem wieczoru by³ koncert zespo³u
Boney M Sheyla Bonnick, który rozgrzewa³ publicznoœæ znanymi przebojami z lat 70tych. Imprezê zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni poprzedzony ¿yczeniami od burmistrza Bia³o³êki Jacka Kaznowskiego.

- W ci¹gu tego roku przeprowadzone zostan¹ przetargi na koncepcje i projekty
przebudowy Marywilskiej, P³ochociñskiej i Modliñskiej….
…ca³ej Modliñskiej od
razu?
- Koncepcja i projekt tak, ale
przebudowa musi odbywaæ
siê etapami, bo inaczej w ogóle nie da siê od nas wyjechaæ.
Moim zdaniem, na pocz¹tku
mo¿na by³oby wykonaæ odcinek od Trasy Toruñskiej do
P³ochociñskiej. W przypadku
poszerzania P³ochociñskiej
w¹skim gard³em jest wiadukt.
Dlatego proponowaliœmy,
¿eby prace zacz¹æ od odcinka za wiaduktem, ¿eby ich nie
opóŸniaæ z powodu opracowywania samej koncepcji przebudowy wiaduktu.
- Jak to bêdzie wygl¹da³o
w czasie?
- Trudne pytanie, bo nie zale¿y to od nas, ale od Zarz¹du Dróg Miejskich, który w
swoich rêkach skupia wszystkie elementy: opracowanie
koncepcji, przygotowanie
przetargów, nadzór nad wykonawstwem. Wiadomo, ¿e nadal wiele osób tam pracuj¹cych nie mo¿e otrz¹sn¹æ siê
z szoku, ¿e jednak te inwestycje zosta³y wpisane do WPI.
Dlatego jako zarz¹d zobowi¹zaliœmy wszystkich pracowników merytorycznych naszego
urzêdu do starannego pilnowania dzia³añ ZDM.
Najtrudniejsza sprawa, czyli przebudowa ca³ej Modliñskiej, powinna siê zakoñczyæ
do 2015 roku. Termin mo¿e
siê wydawaæ odleg³y, ale inwestycja jest potê¿na i jej
koszt bêdzie siêga³ co najmniej 500 mln z³, tymczasem
roczny bud¿et miasta na inwestycje – dla 18 dzielnic! –
to 2,5-3 mld z³.
- Polskie Linie Kolejowe
rozpoczê³y przebudowê linii
kolejowej na odcinku bia³o³êckim. Co z wiaduktami?
- To tak¿e ich sprawa, bo to
w³aœnie PLK jest inwestorem.
Maj¹ na to niebagatelne pieni¹dze z Unii Europejskiej, bo
400 mln z³ na 2008 rok. Dla
nas wa¿niejszym problemem
jest budowa ulicy Mehoffera
bis, która, na szczêœcie, wróci³a do WPI. W przeciwnym
wypadku wiadukty prowadzi³yby donik¹d.
- Czy w przesz³oœci kiedykolwiek przeprowadzane
by³o oszacowanie wartoœci
inwestycji drogowych, które pozwoli³yby mieszkañcom Bia³o³êki na normalne
funkcjonowanie?
- Tak naprawdê - trudno to
oszacowaæ przy wieloletnich
zaniedbaniach. Kwota wrêcz
budzi grozê w porównaniu do
wspomnianego przed chwil¹
rocznego bud¿etu miasta na
inwestycje, bo to co najmniej
kilka miliardów z³, wliczaj¹c
budowê Trasy Mostu Pó³nocnego, dwóch linii tramwajowych, modernizacjê ulic
Ostródzkiej, Bia³o³êckiej, G³êbockiej, budowê Trasy Olszynki Grochowskiej, przebu-

dowê wspominanej ulicy Modliñskiej, Marywilskiej i P³ochociñskiej, dokoñczenie ulicy Œwiatowida, budowê ca³ej
sieci magistrali z mediami na
terenie zielonej Bia³o³êki itp.
S¹ to jednak inwestycje, których miasto nie uniknie, bo w
perspektywie najbli¿szych lat
liczba mieszkañców dzielnicy,
wed³ug demografów, mo¿e
przekroczyæ 200 tysiêcy. I wtedy przestanie to ju¿ byæ tylko
problem Bia³o³êki. Mamy jed-

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

T³umy na lodowisku
Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê pierwsze sztuczne lodowisko w Bia³o³êce. Otwarto je tu¿ przed Wigili¹
przy Bia³o³êckim Oœrodku Sportu. Ju¿ pierwszego dnia
na lód ruszy³o kilkaset osób, ³y¿wy zak³ada³y ca³e rodziny, a kolejka do wypo¿yczalni mia³a kilka metrów. W okresie œwi¹tecznym g³ównymi bywalcami by³a m³odzie¿
szkolna, dzieci korzysta³y z lodowiska bezp³atnie. Na
now¹ taflê równie chêtnie jak dzieci wchodz¹ doroœli, codziennie korzysta z lodowiska kilkaset osób. Na zimowa
przeja¿d¿kê mog¹ sobie pozwoliæ, tak¿e osoby nie posiadaj¹ce ³y¿ew. Dzia³aj¹ca wypo¿yczalnia oferuje ponad
200 par ³y¿ew w ró¿nych rozmiarach.

Lodowisko przy ulicy Strumykowej 21 czynne jest w
dni powszednie w godzinach od 8:00 - 14:00 bezp³atnie
tylko dla szkó³ (lekcje WF-u) od 15:00-21:00 dla wszystkich, w dni œwi¹teczne od 10:00 - 21:00 dla wszystkich.

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

Autork¹ zdjêæ jest Alicja Gradowska

nak nadziejê, ¿e coœ siê w tym
wzglêdzie zmieni³o. Wspomnijmy choæby ostatnie noworoczne oœwiadczenia urzêdników miejskich, w których pad³y zapewnienia co do zmiany polityki inwestycyjnej wobec naszej dzielnicy, w tym
wypowiedzi dyrektora ZTM,
który oœwiadczy³ na ³amach
prasy, ¿e zrobi wszystko by
tramwaj jak najszybciej dotar³
do Tarchomina.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

Co zaszkodzi spó³dzielcom?
dokoñczenie ze str. 1

Na pisemne ¿¹danie cz³onka, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do
mieszkania, spó³dzielnia jest
obowi¹zana zawrzeæ z tym
cz³onkiem umowê przeniesienia w³asnoœci. Takiego ¿¹dania
nie wolno i nie radzê blokowaæ.
Aktualnie odbywaj¹ siê zebrania grup cz³onkowskich
oraz zebrania przedstawicieli
spó³dzielni mieszkaniowych.
Ich zadaniem jest przyjêcie
zmian w statucie, których
¿¹da ustawodawca. Zarz¹dy
spó³dzielni pod groŸb¹ kar
musz¹ przygotowaæ projekty
statutów. Ale ustawodawca
nie wymyœli³ kary dla cz³onków
spó³dzielni, od których zale¿y
uchwalenie statutów.
Uwa¿am, ¿e nie powinniœmy
uchwalaæ szkodliwych spo³ecznie i gospodarczo zmian
statutów spó³dzielni. Kilka milionów spó³dzielców staæ na
solidarne niepos³uszeñstwo
obywatelskie w oczekiwaniu
na poprawienie ustawy.
Poni¿ej przedstawiam kilka
przyk³adów pogorszenia sytuacji spó³dzielców przez ustawodawcê.
Remont nieruchomoœci
Jeœli spó³dzielcy mieszkaj¹cy w danym budynku nie zgromadz¹ na koncie tego budynku œrodków finansowych w
niezbêdnej dla jego remontu
wysokoœci, to spó³dzielnia nie
bêdzie mog³a wydatkowaæ
pieniêdzy zgromadzonych dla
innego budynku, choæby dach
by³ dziurawy.
Jeœli aktualnie trwa remont,
a budynek nie ma œrodków, to
prace nale¿y przerwaæ i obci¹Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

¿yæ spó³dzielców tego budynku kosztami kary umownej za
zerwanie kontraktu.
Stopieñ wykorzystania œrodków finansowych z wp³at na remonty jest odmienny dla ró¿nych budynków. Powstan¹ spory pomiêdzy mieszkañcami budynków o to, od kiedy, za ile, i
co zosta³o wyremontowane którego budynku przynale¿¹ siê
pieni¹dze znajduj¹ce siê jeszcze w funduszu remontowym
spó³dzielni. Spory sk³óc¹ spó³dzielców. Niektóre sprawy
znajd¹ rozstrzygniêcie w s¹dzie.
Spó³dzielnia nie uzyska lepszej ceny od oferentów us³ug
remontowych, modernizacyjnych, gdy¿ postêpowania
przetargowe odnosiæ siê bêd¹
oddzielnie do ka¿dego budynku. Bêdziemy wiêcej p³aciæ.
Koniec z budow¹ tanich
mieszkañ spó³dzielczych
Deweloperzy podnios¹
ceny, gdy¿ parlament wykoñczy³ konkurencjê.
Op³aty za u¿ytkowanie
mieszkañ
U¿ytkownik lokalu mo¿e zaskar¿yæ do s¹du wysokoœæ
op³at i od tego momentu wnosi op³aty w dotychczasowej
wysokoœci. Kto pokryje ten
niedobór?
Strona internetowa
Koszt utrzymania strony w
ma³ej spó³dzielni przypadaj¹cy
na jedn¹ osobê bêdzie znacz¹cy. Nie ka¿dego bêdzie na to
staæ. Do kontaktów kilkunastu
czy kilkudziesiêciu osób strona
www jest zbêdna. Stronê www
bêd¹ mog³y ogl¹daæ osoby postronne. A czytaæ bêdzie mo¿na o indywidualnych sprawach
spó³dzielców. Podmioty gospodarcze bêd¹ przegl¹daæ zawartoœæ protoko³ów organów spó³dzielni, co wykorzystaj¹ w
zwi¹zku z zawieraniem kontraktów – us³ugi bêd¹ dro¿sze.
Kadencja w radzie nadzorczej
Wybraliœmy do rady m¹drego
goœcia z kwalifikacjami, do którego mamy zaufanie. Nie wolno
go wybraæ na trzeci¹ kadencjê.
A jak nie znajdziemy kandydata
do rady, to rada bêdzie niekompletna – w niektórych przypadkach rada nie mo¿e prawnie
dzia³aæ. Do tej pory w Polsce tyl-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 8 lutego 2008 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
I GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11 Listopada 13/15 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i
Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub
u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

ko Prezydenta wolno wybraæ na
dwie kadencje.
Walne zgromadzenie cz³onków
Nie bêdzie ju¿ zebrañ
przedstawicieli. Teraz na zebranie maj¹ przychodziæ
wszyscy razem. Gdyby na sali
wszyscy siê nie zmieœcili, zebranie mo¿e odbyæ siê w czêœciach. Ka¿da czêœæ bêdzie
obradowaæ w innym tempie,
czasie, na inne sprawy zwracaæ uwagê, o niektórych w
ogóle nie bêdzie mowy, a o
innych np. tylko na jednej czêœci. Przy uchwalaniu statutu i
przyjmowaniu wniosków bêdzie kilkadziesi¹t, a mo¿e i
ponad dwieœcie g³osowañ. W
jaki sposób to skoordynowaæ?
WyobraŸmy sobie 2 tys. pos³ów w Sejmie, w którym nie
ma partii i co dwie godziny odbywa siê jedna czêœæ sesji, bo
w ³awach jest tylko 460 miejsc.
Bêdzie mo¿na zalegaæ z
op³atami za u¿ytkowanie lokalu przez 6 miesiêcy
Wzrosn¹ zad³u¿enia u¿ytkowników lokali. Kto zap³aci
za d³u¿ników?
Przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do mieszkania w prawo w³asnoœci
Pieni¹dze, które otrzymywa³a dotychczas spó³dzielnia,
przeznaczane by³y na fundusz
remontowy dla wszystkich spó³dzielców: „lokatorskich” i „w³asnoœciowych”. Teraz zabraknie
wp³at z tego tytu³u, wiêc trzeba
bêdzie wszystkim podwy¿szyæ

wysokoœæ op³at, albo pogorszyæ
stan techniczny budynku.
Jedna osoba w danej nieruchomoœci wystêpuje z wnioskiem o przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci gruntu. Pozosta³e
osoby nie maj¹ nic do gadania,
chyba ¿e zaskar¿¹ uchwa³ê zarz¹du do s¹du. Jeden wniosek
zmusi zarz¹d spó³dzielni do nabycia prawa w³asnoœci danej
nieruchomoœci, bo tak chcieli
twórcy ustawy. Kupowanie wi¹¿e siê z wydawaniem pieniêdzy
– w tym przypadku wszystkich
s¹siadów wnioskodawcy. Nabycie w³asnoœci gruntu zwiêkszy
jego wartoœæ wraz z naniesieniem. Musi to znaleŸæ odzwierciedlenie w wysokoœci wk³adów
mieszkaniowych i budowlanych
wszystkich cz³onków zajmuj¹cych lokale w danej nieruchomoœci. Uzupe³niaj¹ce wp³aty na
wk³ady mieszkaniowe ponios¹
wszyscy spó³dzielcy.
Andrzej Rogiñski - „Po³udnie”

STOMATOLOGIA
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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.

PROMOCJA

Artur Pietrzyk

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

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

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

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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Warszawa
ul. Tykociñska 27/35 informuje, i¿ w wyniku zbiórki
publicznej w ramach akcji „Pola Nadziei” na terenie
m.st. Warszawa, w okresie od 1 maja 2007 r. do
30 grudnia 2007 r. uzyska³a dochód w wysokoœci
5 476,47 z³. Za tê kwotê zakupimy dwie pompy
infuzyjne GRASEBY MS26.
Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.

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

OPTOKAN NAJLEPSZY
O optycznym zak³adzie us³ugowym OPTOKAN us³ysza³am po raz pierwszy
trzy lata temu. Wtedy by³o g³oœno o wyró¿nieniach przyznanych przez w³adze Warszawy dla najlepszychzak³adów us³ugowych - w postacistatuetek sto³ecznych „Oskarów”. Potem w prasie odby³a siê dyskusja o promowaniu polskiej przedsiêbiorczoœci. Przewija³a siê w niej czêsto nazwa warszawskiego
OPTOKANU jako przyk³adu dzia³alnoœci krajowej firmy us³ugowej, która z powodzeniem daje sobie radê na rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne z ej bran¿y. I wreszcie, kiedy poczu³em, ¿e z moim wzrokiem – powodu
zbyt d³ugiej pracy przy komputerze – jest coraz gorzej oraz gdy zauwa¿y³em, ¿e moja 10-letnia córka zbyt nisko pochyla siê nad zeszytami, zdecydowa³em siê na rodzinn¹ wizytê w OPTOKANIE. Trochê zaniedbana klatka schodowa na piêtro, gdzie mieœci siê Zak³ad w pawilonie przy skrzy¿owaniu ulic
Kondratowicza i ³abiszyñskiej, sprawi³a raczej niemi³e wra¿enie – w porównaniu z okaza³ymi przedsionkami salonów firm zagranicznych. Ale kiedy przekroczyliœmy z córk¹ próg OPTOKANU, ró¿nicy ju¿ nie by³o. Tak samo elegancko, a tak¿e bardzo przytulnie i swojsko. O dziwo – mimo przedpo³udniowej
pory – sporo klientów. Jednak stosunkowo krótki czas oczekiwania nie d³u¿y³
siê nam, bo mo¿na by³a w licznych gablotach przyjrzeæ siê ogromnej iloœci
oprawek okularowych (potem dowiedzieliœmy siê, ¿e jest ich tutaj kilka tysiêcy). Panie obs³uguj¹ce klientów wykonywa³y swoj¹ pracê szybko i zarazem
spokojnie. Widaæ by³o wyraŸnie, ze cechuje je doœwiadczenie i profesjonalizm.
Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ zostaliœmy skierowani do okulistycznego
gabinetu lekarskiego. Starsza pani doktor wnikliwie zbada³a nasze oczy, ustali³a
u córki wadê wzroku, która na szczêœcie okaza³a siê niegroŸna i której –
dziêki wczeœniejszemu rozpoznaniu – mo¿na jeszcze zapobiec. U mnie stwierdzi³a typow¹ nadwzrocznoœæ i wra¿liwoœæ oczu na promieniowanie jonizuj¹ce
z monitora komputerowego. Sprawdzi³a te¿ dno oka, dziêki czemu mog³a
zbadaæ, czy mam nadciœnienie, stany cukrzycowe, jaskrê, zaæmê lub wylewy
wewn¹trzga³kowe. Jak – sama stwierdzi³a – nierzadko pacjenci w³aœnie w
rezultacie kompleksowego badaniu okulisty po raz pierwszy dowiaduj¹ siê o
lekkich chorobach swojego organizmu.
W badaniach, które przebiega³y w bardzo sympatycznej atmosferze,
pos³ugiwa³a siê nie tylko tradycyjnymi metodami, lecz przede wszystkim

skomputeryzowanym sprzêtem diagnostycznym. Na koniec przepisa³a nam
receptê na okulary, pouczaj¹c jednoczeœnie o sposobach sta³ej dba³oœci o najwa¿niejszy zmys³ w ¿yciu cz³owieka – wzrok.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ w chwilê póŸniej siedzieliœmy przed paniami, które
nas poprzednio przyjmowa³y, a teraz roz³o¿y³y na ladzie po oko³o 30 oprawek okularowych dla ka¿dego z nas. Jak powiedzia³y – mog³yby wy³o¿yæ o
wiele wiêcej, ale same od razu dokona³y wstêpnego wyboru. Bazuj¹c na swoim du¿ym doœwiadczeniu w kontaktach z klientem, uwzglêdnia³y jego wyraz
twarzy, fryzury oraz kolor oczu. Córka oczywiœcie wybra³a modne ciemne
oprawki metalowe, a ja od razu zdecydowa³em siê na – proponowane oprawki – równie¿ metalowe z pojedynczym mostkiem.
Moje obawy o zbyt wysoka cenê oferowanych oprawek rozwia³y siê, kiedy
obs³uguj¹ce panie zaproponowa³y oprawki o tym samym wygl¹dzie ale ró¿nych firm, zarówno dro¿sze jak i bardzo tanie. Naprawdê by³o z czego wybieraæ. Przy tym ceny markowych oprawek by³y zdecydowanie ni¿sze od tych,
jakie wczeœniej widzia³em w zak³adach optycznych firm zagranicznych. W koñcu
– decyzja o tym, czy szk³a do okularów maja byæ z utwardzonego plastiku
czy szklane. Wybieramy plastikowe jako bardziej zalecane, bo l¿ejsze i równie trwa³e jak szklane. Pó³ godziny póŸniej patrzyliœmy ju¿ na siebie i w lustro
w nowych okularach. Efekt bardzo nam siê podoba³. Córka by³e dumna z
nowego wyrazu twarzy a ja zadowolony z po³yskuj¹cych zielonkawo-fioletowym filtrem UV szkie³ i …jakby bardziej przystojny.
Wychodz¹c z OPTOKANU, pomyœla³em o tym, ¿e dobrze zrobiliœmy, odwiedzaj¹c
w³aœnie ten zak³ad. Przede wszystkim zadbaliœmy o w³asne zdrowie i samopoczucie, a przy tym kupiliœmy okulary w umiarkowanej cenie i jednoczeœnie u krajowego us³ugodawcy. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy tutaj sta³ymi klientami.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

OG£OSZENIE
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Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w 2008 roku, polegaj¹cych na dofinansowaniu realizacji zadañ
ww. zakresu oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które czeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru
Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê tego zadania S¹dowego.
wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 926 rozdzia³ 92605.
Pouczenie
oferta oraz za³¹czniki powinny byæ z³o¿one w jednym egZadania:
zemplarzu, wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wy1. Organizowanie imprez sportowych, 42 500 z³
pe³nione, w miejsca które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.
wpisaæ „nie dotyczy”, w dokumencie nie wolno dokonywaæ
skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami,
2. Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, 355 000 z³
w przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aszczególnie dzieci i m³odzie¿y.
œciwego wyboru, we wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ
3. sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych. 12 500 z³
pieczêæ podmiotu
II. Zasady przyznawania dotacji:
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wy1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie ci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status
z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych,
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.
Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z
3. Podmiot mo¿e z³o¿yæ na jedno zadanie jedn¹ ofertê, zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y
uwzglêdniaj¹c w niej swoich kilka zadañ na ca³y rok.
4. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych lub w przypadku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
kosztów zadania.
4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych
5. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio organów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachunkowy.
Sprawozdanie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstaz realizacji zadania.
6. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta- wie ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz.
ne na wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn. zm) – musi sk³adaæ siê
kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z trzech elementów: bilans, rachunek wyników lub rachukoszty utrzymania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ poli- nek zysków i strat, informacja dodatkowa, nale¿y do³¹czyæ
równie¿ informacjê finansow¹ sporz¹dzon¹ zgodnie ze
tyczn¹ i religijn¹.
wzorem zawartym w za³¹czniku nr 1 za rok 2007.
7. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania,
5. Statut organizacji.
wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wysokoœæ œrodków
6. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika
przeznaczonych na realizacje zadania organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmniejszania wielkoœci dofinansowa- do niniejszego og³oszenia o otwartym konkursie ofert.
Za³¹czniki dodatkowe:
nia w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.
Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opiIII. Termin realizacji zadania:
nie o oferencie lub o przedk³adanym projekcie.
Zadanie musi byæ zrealizowane od 1.02.2008r. do
Pouczenie:
31.12.2008r.
Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czoUwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z
okresem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji. Rozliczane ne do oferty powinny podpisywaæ osoby, uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli
s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
w jego imieniu, ujête w odpowiednim rejestrze Krajowego
IV. Warunki realizacji zadania:
Rejestru S¹dowego.
1. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne
W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ
warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ o podobnym do podpisywania dokumentów (lub okreœlonych rodzajów
charakterze tj.:
dokumentów), upowa¿nienia winny byæ do³¹czone do oferty.
• Kadrê:
W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kseroko• specjalistów o potwierdzonych dokumentami, kwalifika- pii, ka¿da strona za³¹cznika powinna byæ potwierdzona za
cjach trenerskich, instruktorskich
zgodnoœæ z orygina³em przez osoby uprawnione /zgodnie z
• przeszkolonych wolontariuszy.
zapisami w wymienionym w pkt 2 dokumencie rejestrowym/
• Bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przy- . Upowa¿nienia do potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ
rzeczenia najmu/u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie z orygina³em, dla osób innych ni¿ ww, powinny byæ do³¹czozajêæ oraz szkoleñ sportowych z dzieæmi i m³odzie¿¹.
ne do oferty.
Kalkulacja kosztów zadañ powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imien2. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stoso- nymi, ka¿da strona winna byæ podpisana pe³nym imieniem i
wania ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.
prawo zamówieñ publicznych.
Ka¿da strona winna byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzania
za zgodnoœæ z orygina³em.
V. Termin i warunki sk³adania ofert:
Za³¹czone
kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art.
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z
96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie),
rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadaZ³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Sportu i Rekreacji dla
VII. Termin i tryb wyboru oferty
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pok.nr 106 w nieprze- Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzekraczalnym terminie 30 dni od daty zamieszczenia niniej- nie ich kompletnoœci i prawid³owoœci, zgodnie z wymaganiaszego og³oszenia na stronie internetowej Urzêdu Dziel- mi podanymi w pkt VI, niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu
nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy (decyduje data na piecz¹t- 7 dni po up³ywie terminu sk³adania ofert, w obecnoœci co najce kancelarii). Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bê- mniej dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza
dzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w miejscu
- Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert, w opari czasie okreœlonym w og³oszeniu.
ciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoKoperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i ad- œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
resu podmiotu oraz nazwy zadania okreœlonego w og³osze- 873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w treœci og³oszenia,
dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert powo³any Zarz¹dzeniu o konkursie.
niem Prezydenta m.st. Warszawy.
Pouczenie:
- Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze
sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane. Do z³o¿onej przed³o¿y rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi
dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz m.st. Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni, licz¹c od ostatniego dnia sk³adania ofert.
z ogóln¹ liczb¹ stron.
- Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st.
Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
Warszawy w drodze zarz¹dzenia.
Uwaga
- Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiaPrzed z³o¿eniem oferty, pracownik Urzêdu m.st. Warszadomoœci publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej i na
wy dla Dzielnicy Bia³o³êka mo¿e udzielaæ stosownych wyjatablicy og³oszeñ Urzêdu m. st. Warszawy dla dzielnicy).
œnieñ, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych (ul.
- Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu
Modliñska 197, pok. nr 106. w poniedzia³ki w godz. 10.00 –
dotacji
nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Pre18.00 i od wtorku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00).
zydenta jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z podVI. Wymagana dokumentacja
miotem, którego oferta zosta³a wybrana.
Dokumenty podstawowe:
- Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielne pomiêdzy podmioty
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione w drodze w/w
podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiad- konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty,

dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie
¿adnej z ofert.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania
przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert.
1. Kryteria formalne:
a) Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.)
b) Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu
c) Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj.
zgodnie z wymogami pkt V i VI og³oszenia.
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym
bêd¹ jedynie oferty spe³niaj¹ce wszystkie kryteria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a) Zadanie adresowane do mieszkañców Warszawy (lub
okreœlonej grupy mieszkañców Warszawy).
b) Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu
- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla
du¿ej liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych,
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot
ma realizowaæ zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe,
- wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania.
c) Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu(na podstawie dokumentów i wczeœniejszej wspó³pracy z m.st.
Warszawa).
d.) Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków.
e) Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty.
IX Dotacje na realizacjê podobnych zadañ z dwóch
ostatnich lat
Zadania publiczne

Rok 2006 Rok 2007

1. Organizowanie imprez sportowo- 26 000 z³
rekreacyjnych

30 000 z³

2. Szkolenie sportowe, szczególnie 97 000 z³ 130 000 z³
dzieci i m³odzie¿y
3. Promocja sportu niepe³nosprawnych
SUMA

7 000 z³

10 000 z³

130 000 z³ 170 000 z³

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3, 4, 5 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta
m.st. Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem
w najem lub dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach
wielolokalowych oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy
komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 11 lutego 2008 r.
PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
ADRESOWANY DO UPRAWNIONYCH
PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH (okres najmu 5 lat)
NA NAJEM LOKALU U¯YTKOWEGO NR 45/45a
PRZY UL. Z¥BKOWSKIEJ 4
ZNAJDUJ¥CEGO SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
z przeznaczeniem pod prowadzenie
œwietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci do lat 12.
Szczegó³owe informacje na temat przedmiotowego
lokalu wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul.
11-go Listopada 13/15 i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.
Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga
Pó³noc www.praga-pn.waw.pl
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159.

Praga bli¿ej Wis³y
dokoñczenie ze str. 1

³aæ dyskusjê, w wyniku której powstanie consens wobec
programu dzia³añ na praskim brzegu Wis³y w obrêbie centrum miasta; pozwoli to na stopniow¹ realizacjê przez miasto oraz podmioty prywatne poszczególnych zadañ oraz
zapewni spo³eczn¹ kontrolê nad tym procesem.
Teren, objêty opracowaniem, podzielony zosta³ na 6 odcinków: I – od terenów MPWiK (ujêcie wody Gruba Kaœka) do
mostu £azienkowskiego; II – od mostu £azienkowskiego do
mostu Poniatowskiego; III – od mostu Poniatowskiego do
kolejowego mostu Œrednicowego; IV i V – od kolejowego
mostu Œrednicowego do mostu Œwiêtokrzyskiego i dalej do
mostu Œl¹sko-D¹browskiego; VI – od mostu Œl¹sko-D¹browskiego do mostu Gdañskiego. Poni¿ej prezentujemy szczegó³y odcinka VI – jako najbli¿szego naszym Czytelnikom.
Kolejne odcinki – w nastêpnych numerach.
Teren ten posiada szczególn¹ lat modernizuje siê dostosowuwartoœæ ze wzglêdu na mo¿li- j¹c do najwy¿szych standardów
woœæ zag³êbienia Wybrze¿a Hel- miejskich ogrodów. Sukcesy
skiego i pe³nego powi¹zania te- hodowlane oraz niezmiernie
renów Parku Praskiego i Ogro- bogata propozycja dydaktyczna
du Zoologicznego z szerokim (zajêcia ze wszystkimi grupami
pasem nadrzecznym. Na tym te- wiekowymi w tym z osobami
renie powstaæ móg³by Park Edu- niepe³nosprawnymi, chorymi,
kacyjny powi¹zany tematycznie niewidomymi itp.) stawiaj¹ go w
i organizacyjnie z Warszawskim czo³ówce europejskich ogroOgrodem Zoologicznym. Jest to dów. Wyrazem uznania s¹ replacówka o wyj¹tkowym statusie. gularnie organizowane w WarNa ca³ym œwiecie trwa renesans szawie konferencje organizacji
ogrodów zoologicznych, które w zajmuj¹cych siê ochron¹ przyskali roku odwiedzane s¹ przez rody. Rozwój ogrodu i budowamiliard goœci, staj¹c siê najwa¿- nie jego pozycji miêdzynarodoniejsz¹ (dobrowoln¹ i popularn¹) wej powinno nale¿eæ do prioryform¹ edukacji ekologicznej. Jest tetów w³adz miasta. Warunkiem
to funkcja nie do przecenienia. takiego rozwoju jest uwolnienie
Warto nadmieniæ, ¿e w tym roku ogrodu spomiêdzy dwóch nieWarszawskie ZOO odnotowa³o zwykle ruchliwych tras tranzyrekord frekwencji w okresie towych – Wybrze¿a Helskiego,
ostatnich 20 lat. Wynika z tego oraz przewidywanej w Studium
jasno, ¿e pomimo stale rozsze- do poszerzenia, ul. Jagielloñrzaj¹cej siê oferty spêdzania skiej. Recept¹ na to jest zag³êwolnego czasu, pozycja ZOO bienie Wybrze¿a Helskiego, bêpozostaje niezmienna. Potrzeba d¹ce ju¿ w stadium analiz
obcowania cz³owieka z przyrod¹ przedprojektowych oraz odst¹nigdy nie zmaleje, wprost prze- pienie od traktowania ul. Jagielciwnie. W wielu stolicach krajów loñskiej jako trasy tranzytowej,
europejskich ZOO jest wizy- co uwolni³oby tak¿e utrzymytówk¹ Miasta.
wan¹ na obszarze Starej Pragi
Warszawski Ogród Zoolo- od lat 70-tych rezerwê komunigiczny konsekwentnie od wielu kacyjn¹ przecinaj¹c¹ w absur-

U³atwienia dla niepe³nosprawnych
Zgodnie z zapowiedzi¹, osoby niepe³nosprawne i ich opiekunowie chc¹cy z³o¿yæ w 2008 r. wniosek o dofinansowanie
turnusu rehabilitacyjnego nie musz¹ ju¿ przyje¿d¿aæ na ul.
Czerniakowsk¹ 44.
Od 2 stycznia 2008 r. wnioski mo¿na sk³adaæ:
- w Sto³ecznym Centrum Osób Niepe³nosprawnych przy ul.
Andersa 1 (obok Kina Muranów);
- w Urzêdzie Dzielnicy najbli¿szym miejscu zamieszkania
(wnioskodawcy lub opiekuna)
- w Ogólnomiejskim Punkcie Obs³ugi Mieszkañców na Stacji Metro Centrum.
Zapraszamy osoby niepe³nosprawne, ich opiekunów, przedstawicieli organizacji zrzeszaj¹cych i dzia³aj¹cych na rzecz
osób niepe³nosprawnych oraz wszystkich pozosta³ych zainteresowanych do biura przy ul. Gen. Andersa 1 w godzinach:
poniedzia³ek 10 – 18, wtorek – pi¹tek: 8 – 16.
Telefony kontaktowe od 2 stycznia 2008r.:
(022) 620-66-25, 620-66-82, 654-13-49, fax 831-44-00
Infolinia programu „Asystent Osoby Niepe³nosprawnej”:
(022) 620-66-60.

WOW „Wis³a”
OŒRODEK
NAMYS£OWSKA
Warszawa ul. Namys³owska 8
Godziny otwarcia: poniedzia³ek – pi¹tek 700- 20 00
sobota – niedziela – 700 - 1900

OFERUJE:
♦Basen! ♦Si³owniê! ♦Saunê!
♦Salkê gimnastyczn¹!
Uwaga! Ju¿ od stycznia wdra¿amy program: „Senior
starszy, sprawniejszy”. S¹ to bezp³atne zajêcia w
wodzie dla osób od 50 roku ¿ycia! Zapisy ju¿ trwaja!

UWAGA!
- Fitness!
- Rekreacja ruchowa!
- Pilates dla Pañ 40-50 +!
Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81
Wszystkim czytelnikom
¿yczymy Szczêœliwego Roku 2008!

dalny sposób historyczne kwarta³y zabudowy. Alternatyw¹ dla
tworzenia tras tranzytowych
przez historyczn¹ czêœæ Pragi
jest oczywiœcie zamkniêcie po
praskiej stronie pierœcieni obwodnicy Œródmieœcia i Centrum. Inwestycje te, prowadzone i planowane powinny zostaæ
jeszcze przyspieszone, tak aby
pierwszy kr¹g zamkniêty zosta³
przed 2012 r.
Proces zwiêkszania roli
Ogrodu Zoologicznego jako
atrakcji turystycznej oraz wa¿nego elementu systemu rekreacji i edukacji ekologicznej skierowanej szczególnie do m³odych mieszkañców Warszawy
trwa – przygotowywane s¹ m.
in. plany realizacji w pó³nocnej
czêœci Ogrodu budynku Oceanarium. Bêdzie to kolejna
nowa inwestycja na terenie
Ogrodu, co wa¿ne – niezale¿na od pogody i sezonowoœci jak
ekspozycje otwarte.
W rejonie Placu Weteranów
1831 roku, w Parku Praskim,
powstaæ ma tak¿e dom kultury – inwestycja potrzebna,
choæ budz¹ca w¹tpliwoœci jeœli chodzi o sformu³owanie programu u¿ytkowego.
Na wysokoœci Parku Praskiego i Ogrodu Zoologicznego przewidywane jest zag³êbienie Wybrze¿a Helskiego –
niedawno odby³a siê publiczna prezentacja wariantów rozwi¹zañ komunikacyjnych,
wœród których preferowane
jest zag³êbienie Wybrze¿a
Helskiego na tym odcinku.
Pozwoli to na powierzchni zrealizowaæ drogê lokaln¹ z parkingami niezbêdnymi dla dalszego rozwoju ZOO. Pozwoli
to tak¿e podwy¿szyæ wa³ przeciwpowodziowy, co wraz z innymi niezbêdnymi inwestycjami hydrotechnicznymi (np.
wrota przeciwpowodziowe w
wejœciu do Portu Praskiego),
spowodowa³oby usuniêcie wystêpuj¹cego wci¹¿ zagro¿enia
powodziowego dla tej czêœci
Pragi i Ogrodu Zoologicznego.
Wa¿nym elementem ujêtym w
Studium jest k³adka pieszo-rowerowa ³¹cz¹ca Stare Miasto
z terenami Parku Praskiego i
Ogrodem Zoologicznym. Popieramy pomys³ k³adki pieszej
na przed³u¿eniu ul. Ratuszowej (bo pojawi³y siê informacje o planach jej przeniesienia
na pó³noc), ³¹cz¹cej Stare Miasto z terenami Parku Praskiego i ZOO – uzupe³niaj¹c ten
pomys³ o ideê lokalizacji w nurcie Wis³y Muzeum Przyrodniczego jako atrakcji turystycznej i nowego symbolu Pragi.
Uzasadnieniem jest fakt, ¿e
Wis³a, jako rzeka o szerokim
korycie, nie sprzyja lokalizacji
pieszych przepraw, ze wzglêdu na d³ugoœæ koniecznego
spaceru przy pe³nym nara¿eniu na czynniki atmosferyczne.
Ulokowanie w nurcie rzeki
atrakcji – obiektu kubaturowego, który oprócz funkcji muzealnej i edukacyjnej zawieraæ
bêdzie program ogólnodostêpnych us³ug „skróci” drogê przez
rzekê i stworzy silny, widoczny
ze Starego Miasta na tle zieleni charakterystyczny element
praskiej panoramy. Obiekt taki
powinien zostaæ powierzony do
zaprojektowania wybitnemu architektowi. Budynki tego rodzaju, lokalizowane w bezpoœredniej relacji z otwartymi zbiornikami wodnymi, daj¹ szansê na
powstanie dzie³ wyj¹tkowych i
stanowi¹cych symbole miast.
Chyba najbardziej spektakularnym tego przyk³adem sta³a siê
opera w Sydney, choæ tak¿e w
Europie mo¿na wskazaæ wiele
tego rodzaju budynków.
Nie bez znaczenia jest te¿
relacja widokowa z planowane-

go obiektu – bêdzie to najatrakcyjniejsze w Warszawie miejsce
do ogl¹dania panoramy najstarszej czêœci Warszawy i staæ siê
ono mo¿e jednym z najchêtniej
odwiedzanych miejsc w mieœcie. Warto te¿ podkreœliæ, ¿e
Warszawa, jako jedyna ju¿ stolica europejska, nie posiada
muzeum przyrodniczego, a jego
lokalizacja na Pradze by³aby
pierwszym powa¿nym krokiem
na rzecz zmniejszenia dramatycznej dysproporcji pomiêdzy
prawo- i lewobrze¿n¹ Warszaw¹ w zakresie dostêpu do
placówek muzealnych.
Koncepcja ta wymaga rozwi¹zania problemu dostosowania projektu do ró¿nic w poziomie Wis³y przy wysokim i niskim stanie wody oraz przepustowoœci tego odcinka rzeki,
gdzie koryto jest najwê¿sze.
S¹ to problemy mo¿liwe do
rozwi¹zania i nie powinny byæ
traktowane jako przeszkoda
nie do pokonania, je¿eli nie
chcemy na zawsze utrwaliæ
prowincjonalnego wizerunku
Warszawy. W czasach, w których budowane s¹ lotniska na
sztucznych wyspach wyrwanych z oceanu, na terenach
aktywnych sejsmicznie, opór
przeciwko odwa¿nym technicznie rozwi¹zaniom musi byæ
prze³amywany polityczn¹ wol¹
decydentów.
„Imposybilizm” nie mo¿e staæ
siê nasz¹ filozofi¹ narodow¹.
Rozwa¿ana obecnie lokalizacja
dla Muzeum Przyrodniczego w
rejonie skrzy¿owania ul. Ratuszowej i Jagielloñskiej jest nieszczêœliwa – pozbawiona
wszystkich zalet prezentowanego pomys³u – oddalona od
ZOO, przyt³aczaj¹ca rozmiarami kameraln¹ kaplicê Matki
Boskiej Loretañskiej – jeden z
najstarszych zabytków Pragi,
nie tworzy wizualnego symbolu Pragi i nie sprzyja aktywizacji terenów nadwiœlañskich.
Realizacja sztucznej wyspy
osadzonej na pylonach w nurcie rzeki umo¿liwi dodatkowe
powi¹zanie drug¹ k³adk¹ Muzeum z nowym pawilonem wejœciowym do Ogrodu Zoologicznego, ³¹cz¹cym sale wyk³adowe i seminaryjne, gastronomiê
o zró¿nicowanym standardzie
i powierzchnie wystawiennicze
zwi¹zane z edukacyjn¹ funkcj¹
Ogrodu. Uczyni³oby to z Muzeum i Ogrodu, wraz z urz¹dzonym pomiêdzy nimi Parkiem Edukacyjnym, komple-

mentarn¹ ofertê
o ogromnym
nadwiœlañskich.
Skoro jest to
nowa
gazeta
praska
znaczeniu w skali miasta, w mo¿liwe w Central Parku w
znacznym stopniu uniezale¿- Nowym Jorku, mo¿e byæ tak¿e
nion¹ od sezonowoœci, w³aœci- dostêpne w Warszawie.
wej dla otwartej ekspozycji
Oprócz dojazdu samochoOgrodu. Iloœæ pomys³ów pod- dowego i pieszej k³adki na tym
nosz¹cych atrakcyjnoœæ takie- odcinku przewidywane s¹
go zespo³u jest nieograniczo- dwie przystanie tramwaju wodna – np. w oparciu o zaplecze nego – przy planowanym Ocehodowlane Ogrodu mo¿na wy- anarium i pó³nocnym wejœciu
obraziæ sobie wypo¿yczalniê do Ogrodu oraz w s¹siedztwie
kucyków i koni do przeja¿d¿ek k³adki pieszej i Muzeum Przypo udostêpnionych terenach rodniczego.
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„Bajdurka” zaprasza
Teatr Nauczycielski „Bajdurka” dzia³a w Przedszkolu nr 163
przy ulicy Markowskiej 18 a ju¿ od 2002 roku. Myœl o za³o¿eniu teatru powsta³a, gdy przedszkole zaczê³o realizowaæ program w³asny z zastosowaniem technik Freineta. Nasze przedstawienia s¹ inspiracj¹ dla artystycznej dzia³alnoœci dzieci:
plastycznej, s³ownej, teatralnej, muzycznej, ruchowej.
Od tego czasu zaprezento- Czeskim Centrum Al. Ró¿ 16
wa³yœmy 17 premierowych prezentuj¹c przedstawienia dla
spektakli, które obejrza³o ponad szerszej spo³ecznoœci lokalnej.
3500 widzów. „Bajdurka” wystêObecnie Teatr obchodzi
powa³a nie tylko dla swoich swój kolejny jubileusz i z tej
podopiecznych. Bajki ogl¹da³y okazji mamy wielk¹ przyjemdzieci ze wszystkich pó³nocno- noœæ i zaszczyt zaprosiæ na
praskich przedszkoli, ¿³obków otwarcie wystawy pt.: „Od baoraz zaprzyjaŸnionych szkó³. jeczki do ksi¹¿eczki”.
Od wielu lat wspó³pracujemy z
Serdecznie zapraszamy do
Domem Kultury „Praga”, „Biblio- galerii InfoPraga przy ulicy
tek¹ dla Dzieci i M³odzie¿y” nr Z¹bkowskiej 36 w dniach 10 –
8 przy ulicy Z¹bkowskiej 23/25, 17 stycznia.

Niezwyk³e kamienie
Teraz na Tarchominie mo¿esz g³êboko zrelaksowaæ siê
i doœwiadczyæ odnowy biologicznej ca³ego cia³a, dziêki fenomenalnemu Masa¿owi Gor¹cymi Kamieniami. Wszystko
odbywa siê w Gabinecie Masa¿u Jaskini Solnej Almonis na
ul. Œwiatowida 47/lok 16.
Masa¿ Gor¹cymi Kamieniami ³¹czy w sobie oddzia³ywania termoterapii, drena¿u, akupresury, aromaterapii, jak i
masa¿u klasycznego. Tak
wiêc, oprócz uzyskania podstawowych efektów odprê¿enia i poprawy kondycji zdrowotnej, istniej¹ nastêpuj¹ce
wskazania do stosowania tego
typu zabiegu:
♦ chroniczne zmêczenie
(bêd¹ce zatraceniem energii
witalnej)
♦ nerwice, przewlek³y stres,
bezsennoœæ
♦ problemy z koncentracj¹
i pamiêci¹
♦ zatokowe, migrenowe
bóle g³owy
♦ bóle pourazowe, skurcze
miêœni, bóle pleców
♦ stany ogólnego os³abienia
organizmu

Specjalne kamienie do masa¿u z bazaltu pochodzenia wulkanicznego maj¹ okr¹g³y kszta³t i wymiary pasuj¹ce do d³oni.
Podczas 1,5 godzinnego masa¿u, z wykorzystaniem rozgrzanych, lub zimnych kamieni uzyskuje siê efekt g³êbokiego relaksu dziêki przep³ywowi pozytywnej energii i wytworzeniu uczucia równowagi. Kamienie u¿ywane do masa¿u s¹ pozyskiwane ze specjalnie selekcjonowanych obszarów du¿ej aktywnoœci wulkanicznej, a zarazem czystych ekologicznie (np. Hawaje,
Bali). Masa¿ ciep³ymi kamieniami doskonale uzupe³nia kompleksowe dzia³anie fizjoterapeutyczne, którego zadaniem jest
przywrócenie sprawnoœci uszkodzonych narz¹dów. Ma równie¿
zastosowanie w gabinetach odnowy biologicznej, przyspieszaj¹c procesy wypoczynkowe,
zwiêkszaj¹c tym samym zdolnoœæ wysi³kow¹ organizmu.

Masa¿ gor¹cymi kamieniami na Tarchominie wykonywany jest w Gabinecie Masa¿u
Jaskini Solnej Almonis. Jest to
zabieg obecnie najbardziej
polecany przez osoby wykonuj¹ce masa¿e w Almonis i wielu specjalistów.
Dlaczego? - szczegó³y na
www.almonis.pl, w dziale Masa¿e i zabiegi.

Kupon Rabatowy 10%
Tylko do koñca lutego z tym kuponem otrzymasz 10% rabatu
na luksusowy masa¿ gor¹cymi kamieniami w Jaskini Solnej
Almonis ul. Œwiatowida 47 tel.: 022 497 78 84.
www.almonis.pl, info@almonis.pl
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ŒWIT cyfrowy
Z przyjemnoœci¹ zawiadamiam mieszkañców Targówka i s¹siednich dzielnic, ¿e 11.01.2008 r. w Domu Kultury
ŒWIT zainauguruje dzia³alnoœæ pierwsze na Targówku
kino cyfrowe. Po kinach Praha, Silver Screenie i Z³otych
Tarasach bêdzie to czwarta sala wyposa¿ona w kinowy
projektor cyfrowy.
Z kronikarskiego obowi¹zku widza poszukuj¹cego nowoœci
warto równie¿ odnotowaæ, ¿e nie móg³ byæ atrakcyjny. W podziêki Zarz¹dowi i Radzie Dziel- równaniu z tytu³ami premieronicy Targówek, bêdzie to pierw- wymi dostêpnymi na tradycyjsza samorz¹dowa instytucja nej taœmie 35 mm, wybór prekultury wyposa¿ona w tak no- mier w technice cyfrowej na
woczesny sprzêt kinematogra- dzieñ dzisiejszy jest jeszcze
ficzny. G³ównym atutem kina ubogi, ale bior¹c pod uwagê
cyfrowego jest lepsza ostroœæ i najbli¿sze plany dystrybutorów
stabilnoœæ obrazu, lepszy i bar- kinowych, mo¿emy byæ raczej
dziej czysty dŸwiêk oraz naj- pewni jednej premiery miewy¿sza jakoœæ projekcji bez siêcznie na ekranie kina ŒWIT.
wzglêdu na iloœæ projekcji i mieWarto w tym miejscu przysiêcy u¿ytkowania kopii. Moder- pomnieæ, jak szybko p³yta DVD
nizacja kabiny projekcyjnej uzyska³a przewagê nad kaset¹
obejmowa³a równie¿ instalacjê filmow¹ VHS, jak szybko w
nowoczesnego nag³oœnienia naszych domach odtwarzacze
dolby digital sorrund, a tak¿e DVD zast¹pi³y magnetowidy.
wymianê starych projektorów Jesteœmy œwiadkami permana nowoczesny projektor filmo- nentnej rewolucji technicznej.
wy 35 mm Kinoton z podajniBez w¹tpienia kino cyfrowe
kiem talerzowym. W efekcie jest odwa¿nym i w³aœciwym krouzyskaliœmy zupe³nie now¹ ja- kiem w XXI wiek. Inauguracjê
koœæ technologiczn¹, która kina cyfrowego zaczniemy
oprócz gwarancji doskona³ej 11.01.2008 r. o godzinie 19.45,
jakoœci obrazu i dŸwiêku w przy- premierowym pokazem filmu
padku projektora cyfrowego fab. prod. USA pt. JESTEM LEoznacza mo¿liwoœæ wyœwietla- GEND¥, który bêdziemy wyœwietlaæ przez 3 tygodnie. W
nia filmów premierowych.
Do tej pory ograniczona celach promocyjnych bezp³atne
iloœæ kopii filmowych powodo- zaproszenia dwuosobowe bêwa³a, ¿e dostêp do nich by³ dziemy udostêpniaæ za poœredmo¿liwy dopiero wtedy, gdy nictwem prasy sto³ecznej, lokalmultipleksy postanowi³y zdj¹æ nej i rozg³oœni radiowych. Poje ze swoich ekranów. Z tego mimo mo¿liwoœci, jakie daje
powodu repertuar filmowy dla nam kinematograficzny sprzêt
cyfrowy, nie zamierzamy konkuz multipleksami. Cele i
Pracownia jubilerska rowaæ
zadania instytucji kultury s¹ nieMAREK WINIAREK
co inne ni¿ komercyjnego kina.
ul. Jagielloñska 1 W pierwszym przypadku bartel. 022 818-00-83 dziej chodzi o wartoœci, a w drugim o zyski. Dlatego nasza dowyrób
tychczasowa przynale¿noœæ do
sprzeda¿
sieci kin studyjnych, obliguj¹ca
naprawa bi¿uterii do wyœwietlania wartoœciowego
repertuaru europejskiego i
czyszczenie
œwiatowego, bêdzie kontynuzapraszamy 10-18
owana. Bêdziemy czyniæ to w
soboty 10-13
formie Przegl¹dów Filmów Euwww.jubilermwiniarek.pl
ropejskich, które pozwol¹ nam
poznaæ, zrozumieæ i polubiæ

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

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

List - ostrze¿enie
W³aœnie koñczy³am pakowaæ torbê podró¿n¹, gdy zadzwoni³ telefon. Pobieg³am odebraæ, myœl¹c po drodze, czego jeszcze przed wyjazdem nie za³atwi³am. W s³uchawce us³ysza³am g³os bardzo m³odego cz³owieka, który wita³ mnie jako
swoj¹ ciociê. Bardzo chcia³ do mnie przyjechaæ wieczorem.
Poinformowa³am go, ¿e w³aœnie wyje¿d¿am. Na urlopie nie
by³am prawie 20 lat. Od razu zorientowa³am siê, ¿e to nie
jest mój siostrzeniec. Po krótkiej rozmowie, gdy zapyta³am
jak ma na imiê mama, by³ bardzo zdziwiony, ¿e tego nie wiem.
Us³ysza³am przekleñstwo i trzask rzuconej s³uchawki. O
tym telefonie postanowi³am poinformowaæ komendê policji.
W komisariacie, dy¿urny z uœmieszkiem pob³a¿ania na twarzy powiedzia³ mi, ¿e mam wybuja³¹ wyobra¿niê, abym wróci³a do domu, normalnie dalej ¿y³a, bo ten pan drugi raz na
pewno nie zadzwoni. Mia³ mi podaæ telefon do dzielnicowego, ale nie poda³.
Rozp³aka³am siê, bo nie spodziewa³am siê takiej obojêtnoœci i braku zainteresowania. Przep³aka³am ca³e Œwiêta, nie
wysz³am z domu, bo zdawa³o mi siê, ¿e przed blokiem czyha
na mnie zbir. Nikomu nie ¿yczê takich Œwi¹t...
Nazwisko i adres znane Redakcji.
Gor¹co apelujemy o pomoc finansow¹ dla rodziny
Jarzyñskich, którzy w po¿arze stracili dorobek ca³ego
¿ycia i dach nad g³ow¹. Liczy siê ka¿da z³otówka!
Edyta Jarzyñska, Bank Millenium,
nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 7684 5215

Europejczyków innych narodowoœci. Bêdziemy kontynuowaæ
i doskonaliæ edukacjê filmow¹
dzieci i m³odzie¿y w ramach
Szkolnych Klubów Filmowych.
Edukacyjne cykle filmowe rozszerzymy na œrodowisko nauczycielskie, które dziêki nowym kwalifikacjom bêdzie mog³o wykorzystaæ Szkolne Kluby
Filmowe do celów dydaktycznych i wychowawczych. Najm³odsza publicznoœæ filmowy
œwiat przygód poznawaæ bêdzie
dziêki Porankom Filmowym.
Reaktywowany bêdzie studencki Dyskusyjny Klub Filmowy
przy kinie ŒWIT. Nowa ekipa
m³odych koneserów oprócz
przyrz¹dzania filmowej uczty
duchowej zamierza na swoje
spotkania zapraszaæ aktorów,
re¿yserów i krytyków filmowych.
Warto zainteresowaæ siê ich
poczynaniami. Wiern¹ publicznoœæ zdoby³o sobie Kino Z³otego Wieku przy Bródnowskim
Uniwersytecie III Wieku Dlatego poprzez codzienn¹ organizacjê seansów we wczesnych
godzinach popo³udniowych i
przystêpn¹ cenê biletu (8 z³)
mamy zamiar formu³ê Kina Z³otego Wieku rozszerzyæ na osoby starsze (rencistów i emerytów), nie bêd¹ce s³uchaczami
naszego Uniwersytetu III Wieku. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e
sala Kina ŒWIT jest wielofunkcyjn¹ sal¹ widowiskowo-kinow¹
licz¹c¹ sobie 370 miejsc.
Oprócz seansów filmowych
wystêpuj¹ w niej znane polskie
kabarety, organizuje siê poranki teatralne, imprezy œrodowiskowe, miêdzyszkolne konkursy teatralne i wokalno-muzyczne. Od 2005 roku sala widowiskowo-kinowa jest równie¿
miejscem wyk³adów i seminariów (pierwszego w prawobrze¿nej Warszawie) Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku.
Kino jest wiêc jedn¹ z wielu
form dzia³alnoœci Domu Kultury ŒWIT. Kontynuuje tradycje
przedwojennych kin dzia³aj¹cych na Bródnie – tj. kina Klub,
Kolejowego i Kina Domu Dozorców. Instalacja nowoczesnego sprzêtu kinematograficznego w samorz¹dowym Domu
Kultury sprawi, ¿e mieszkañcom Targówka przyby³a doskonale wyposa¿ona sala kinowa.
O wyborze kina decydowaæ
bêd¹ wy³¹cznie wzglêdy programowe i preferencje kulturalne widzów. Na terenie naszej
dzielnicy jest wystarczaj¹co
du¿o miejsca dla kina komercyjnego jak i dla niszowego.
Podobnie jak wystarczy³o miejsca dla wielu konkuruj¹cych ze
sob¹ centrów handlowych.
Mo¿liwoœæ wyboru zawsze odbywa siê z korzyœci¹ dla klienta, w tym równie¿ dla uczestników ¿ycia kulturalnego. Dla
wielu osób istotnym czynnikiem
jest równie¿ cena biletu. Dla
studentów, m³odych rodzin i
osób starszych mo¿e niekiedy
okazaæ siê ona przeszkod¹

trudn¹ do pokonania. Dom Kultury ŒWIT jest samorz¹dow¹
instytucj¹ kultury, dzia³aj¹c¹ w
oparciu o zasadê non profit.
Zgodnie z naszym cennikiem
bilety ulgowe przys³uguj¹ce
uczniom, emerytom, rencistom
kosztuj¹ od 10 do 12 z³. Cena
biletów normalnych natomiast
wynosi od 12 do 15 z³. Bilet rodzinny kosztuje od 10 do 12 z³.
Ceny biletów zale¿¹ od dnia i
godziny seansów i wyboru

techniki projekcji - tradycyjnej
(35 mm) lub cyfrowej. Cena biletu na seanse filmowe dla
szkó³ wynosi do 10 z³. £atwo
sprawdziæ, ¿e warunki, które
proponujemy, mog¹ okazaæ siê
bardzo zachêcaj¹ce. Szczegó³y dotycz¹ce repertuaru mo¿na znaleŸæ w prasie sto³ecznej
i na naszej stronie internetowej
www.dkswit.com.pl.
Dla czytelników gazety na
has³o NOWA GAZETA PRA-

SKA mamy do zaproponowania dwa podwójne zaproszenia na inauguracjê kina
cyfrowego i premierê filmu
„Jestem Legend¹”. Odbiór
w sekretariacie Domu Kultury ŒWIT tel. 811-01-05.
Serdecznie zapraszamy.
UWAGA! Dla dziennikarzy
- po uprzednim zg³oszeniu wstêp wolny.
Dyrektor Domu Kultury ŒWIT
Jacek Bia³ek

GRA MIEJSKA
„Przyczajony Bronek, ukryty Kot”
Gry miejskie robi¹ w naszym kraju coraz wiêksz¹ ka- Punkt mieœci siê przy ul. Z¹brierê. Nie omija to te¿ naszego miasta. Wystarczy wspo- kowskiej 36.
mnieæ choæby o projekcie Urban Playground. Do tej pory
InfoPraga to pierwsze tego
jednak wszystkie warszawskie inicjatywy tego typu zwi¹- typu miejsce po prawej strozane by³y raczej z lewobrze¿n¹ czêœci¹ Warszawy i mia³y nie Wis³y. Swoj¹ dzia³alnocharakter g³ównie intelektualno-wyczynowy. Zadania œci¹ ma przyczyniæ siê do
polega³y na rozwi¹zaniu ³amig³ówek i jak najszybszym promowania Pragi i wspieradotarciu na miejsce. Czas to zmieniæ.
nia coraz bardziej dostrzegalPo serii pochlebnych artyku- 1863 roku (pierwszy przysta- nych pozytywnych zmian
³ów o stworzonej przez InfoPra- nek tramwajowy za mostem oraz wspó³tworzenia ducha
ga grze online „Stara Praga - Œl¹sko-D¹browskim po tej czêœci miasta. Celem
Wielki Pocz¹tek” InfoPraga za- s³usznej stronie Wis³y).
twórców InfoPraga jest stwoprasza na grê w przestrzeni
Koniec gry: godz. 14:00 – rzenie prê¿nie dzia³aj¹cego
miejskiej. InfoPraga oraz gru- Sk³ad Butelek.
punktu informacji turystycznej
pa citygames.pl zapraszaj¹
Uczestnicy: indywidulani i kulturalnej, a tak¿e realizowszystkich warszawiaków do lub zespo³y do 4 osób, w ka¿- wanie projektów spo³ecznych
udzia³u w praskiej grze miej- dym przynajmniej jedna oso- (np. projekt „Praska Kreska“)
skiej, podczas której bêdzie ba powy¿ej 16 roku ¿ycia
i kulturalnych (np. projekt Fomo¿na wykazaæ siê nie tylko
Rejestracja: Warunkiem toPralnia w ramach festiwalu
umiejêtnoœci¹ ¿ycia w miejskim koniecznym do udzia³u w Re:Wizje) oraz opracowywag¹szczu. Ka¿de bowiem zada- grze jest rejestracja. Formu- nie przewodników, mapek tunie bêdzie dawaæ szansê na larz rejestracyjny jest dostêp- rystycznych, organizowanie
poznanie niezwyk³ej historii i to- ny na stronie www.infopraga- wycieczek z przewodnikiem
pografii warszawskiej Pragi. .com.pl od 2.01.08.
itp. Obok InfoPraga dzia³a te¿
Dla ch³opaków i dziewczyn z
InfoGaleria - minigaleria preprawego brzegu to wyzwanie, Wiêcej o InfoPraga zentuj¹ca sztukê tworzon¹ w
a dla tych z lewego brzegu
InfoPraga to praski punkt pracowniach na Pradze.
mo¿liwoœæ przekonania siê, ¿e informacji turystycznej i kulNajnowszym dzieckiem InPraga jest cool.
turalnej stworzony z inicjaty- foPraga jest gra online Stara
Je¿eli chcesz poznaæ ta- wy Stowarzyszenia Monopol Praga – Wielki Pocz¹tek, któjemnice Warszawskiej Pragi, Warszawski i prowadzony rej akcja toczy siê na Pradze.
a przy okazji zabezpieczyæ przez grupê m³odych ludzi z Gra dostêpna jest pod adrecenne wygrane, wyruszaj pasj¹ i sympati¹ do Pragi. sem www.infopraga.com.pl.
wspólnie z Bronkiem – bohaterem stworzonej przez InfoStowarzyszenie Taoistycznego
Praga gry online (dostêpna
na www.infopraga.com.pl) –
w ciemne zau³ki, w poszukiwaniu Kota Cioci. WeŸ udzia³
chiñskie æwiczenia zdrowotne
w grze miejskiej „Przyczajodla pocz¹tkuj¹cych
ny Bronek, ukryty Kot”, która
ul. Bia³ostocka 10/18 - poniedzia³ek 18:45-20:45 - od 21 I
odbêdzie siê w sobotê,
12.01.2007. Szczegó³y na
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
stronie www.infopraga.com.pl
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
w zak³adce gra.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
Pocz¹tek gry: godzina
0664 767 646, 022 636 9093, 022 620 6646, www.taichi.pl
11:00 - Plac Weteranów

TAI CHI

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

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

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
T
A
R

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

KUPON
R A B AT O W Y

Œwietlica na Brzeskiej ju¿ dzia³a
Kiedyœ w tym miejscu by³ sklep, teraz jest tu klub m³odzie¿owy, baza dzieciaków z Brzeskiej. 19 grudnia o godz.
13 wiceprezydent m.st. Warszawy W³odzimierz Paszyñski uroczyœcie otworzy³ d³ugo oczekiwan¹ œwietlicê dla
dzieci przy ul. Brzeskiej 20. Klub, podobnie jak wczeœniej
boisko, powsta³ z inicjatywy praskich dzieci, Stowarzyszenia „Mierz Wysoko” i wolontariuszy z programu firmy
Provident „Tak! Pomagam”.

Na uroczystoœci obecni
byli wszyscy zaanga¿owani
w to przedsiêwziêcie: patronuj¹ca idei œwietlicy burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc Jolanta Koczorowska,
zastêpca burmistrza Artur
Buczyñski, pe³nomocnik
Prezydenta do spraw spo³ecznych Karolina Malczyk
oraz przedstawiciele œrodowisk artystycznych, m.in.
cz³onkowie Fundacji Artbarbakan, którzy maj¹c na Brzeskiej swoje pracownie, niejednokrotnie prowadzili ró¿ne akcje i warsztaty plastyczne dla okolicznych dzieci.
Poniewa¿ czas by³ przedœwi¹teczny, nie mog³o zabrakn¹æ Œwiêtego Miko³aja z
prezentami, a ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy raperów Wujka Samo Z³o i
Cz³owieka Nowej Ery.
Œwietlicê prowadzi oparte
na wolontariacie Stowarzy-

szenie „Mierz Wysoko”, które z dzieæmi z Brzeskiej pracuje ju¿ od maja zesz³ego
roku. Pocz¹tkowo spotykali
siê na ulicy, ucz¹c ¿onglerki i
jazdy na jednoko³owym rowerze. Marta Kaszubska, prezes Stowarzyszenia „Mierz
Wysoko” twierdzi, ¿e metodami cyrkowymi naj³atwiej dotrzeæ do dzieci.
- To œwietny sposób na nawi¹zanie kontaktu – mówi. –
Graliœmy te¿ w gry sportowe,
bo w nich wa¿ne jest dogadywanie siê w zespole. Organizowaliœmy podchody, podczas których m³odzie¿ poznawa³a swoj¹ okolicê. Z czasem
jednak potrzebowaliœmy w³asnego k¹ta.
Apele m³odych mieszkañców Brzeskiej i ich opiekunów
spotka³y siê ze zrozumieniem
w³adz miasta i dzielnicy Praga Pó³noc, które przekaza³y
im 80-metrowy lokal.

Reklama w przestrzeni miejskiej Warszawy
14 grudnia 2007 r. na stronie sto³ecznego ratusza uruchomiony zosta³ link www.um.warszawa.pl/lepszereklamy
zawieraj¹cy porady i wskazówki dot. umieszczania reklam i
informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej Warszawy. Na
stronie ilustrowanej przyk³adami znajdziemy wyjaœnienia i
obszerny komentarz do zarz¹dzenia Prezydent m.st. Warszawy (nr 961/2007) z 14 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owych wskazañ umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomoœciach i innych obiektach wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoœci oraz zasobu nieruchomoœci Skarbu Pañstwa,
którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.
Link zwiera szczegó³owe informacje dotycz¹ce podstawowych zasad ustawiania reklam, umieszczania szyldów
na budynkach, pawilonach czy kioskach. Podane s¹ wymagane odleg³oœci miêdzy obiektami, dopuszczalne wymiary
oraz proporcje noœników reklamowych.
Autorzy zwracaj¹ tak¿e uwagê na podstawowe zasady
kompozycyjne obowi¹zuj¹ce w grafice i architekturze. Bez
przestrzegania tych regu³ nie sposób stworzyæ dobrej i dobrze odbieranej reklamy. Omawiane przepisy od niedawna
obowi¹zuj¹ w odniesieniu do miejskich nieruchomoœci, warto
jednak, aby stawa³y siê standardem dla ca³ej przestrzeni
Warszawy, równie¿ na terenach prywatnych.

- Odpowiedzieliœmy tylko
na zapotrzebowanie oddolne
– powiedzia³a NGP burmistrz
Pragi-Pó³noc Jolanta Koczorowska. – W tych dzieciach
jest wielki potencja³, maj¹
wspania³e pomys³y i potrafi¹
sami du¿o zrobiæ, trzeba im
tylko pomóc.
Dzieci pomaga³y przy remoncie œwietlicy, malowa³y
œciany. Teraz sami bêd¹ j¹
urz¹dzaæ i ustalaæ regu³y jej
funkcjonowania. W ogóle naczeln¹ zasad¹ w tym gronie
jest wspólne decydowanie,
wspó³tworzenie. Wtedy jest siê
prawdziwym gospodarzem.
Na razie œwietlica jest w
trakcie rozruchu. Trwa urz¹dzanie klubu. Zajêcia s¹ spontaniczne, wynikaj¹ z sytuacji.
Kilka dni temu dzieci znalaz³y
meble, które ktoœ wyrzuci³ i
przynios³y je do œwietlicy.
Same bêd¹ pisaæ pisma do
ró¿nych instytucji z proœb¹ o
pomoc w urz¹dzaniu klubu.

Nowe

Marta Kaszubska myœli o
stworzeniu pracowni plastycznych, sali komputerowej, niewielkiej si³owni i mo¿e, œcianki wspinaczkowej.
-Musz¹ byæ zajêcia sportowe, bo ich rozpiera energia.
Uwielbiaj¹ wspó³zawodniczyæ, sprawdzaæ siê.
W tej chwili do œwietlicy
przychodzi ok. 30 dzieci, ale
ta liczba na pewno siê zmieni. Prawdopodobnie trzeba
bêdzie podzieliæ je na grupy.
Z dzieæmi pracuje 4 wolontariuszy. Zajêcia s¹ nieodp³atne, placówka otwarta jest dla
wszystkich.
Dzia³alnoœæ klubu jest
jeszcze w trakcie organizacji i dopracowywania. Od lutego/marca œwietlica ruszy
pe³n¹ par¹. Otwarta bêdzie
prawdopodobnie w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki oraz,
ewentualnie w niedziele, od
godz. 16 do 19.
Joanna Kiwilszo

Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), w godz. 10-20
(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Fundusz emerytalny, na ¿ycie, mieszkania, domy

„Rezerwat”
W czwartek 10 stycznia, w Nowym Kinie Praha o godz.
20 odbêdzie siê premiera najnowszej i najlepszej komedii o prawej stronie Wis³y – „Rezerwat”. Praskie klimaty
zosta³y docenione przez m³ode pokolenie twórców – film
wyre¿yserowa³ £ukasz Palkowski, scenariusz filmu doceni³ zaœ znany producent Maciej Œlesicki, a film ocenili i
docenili ju¿ jurorzy kilku festiwali i widzowie.
Pokaz dla dziennikarzy
„Rezerwat” to najczêœciej
nagradzany polski film minio- odbêdzie siê w dniu premienego roku. Triumfowa³ miê- ry o godzinie 11.00 – zapradzy innymi na festiwalu w szamy wszystkich dziennikaGdyni (6 nagród) i festiwalu rzy, a zw³aszcza tych, stale
„M³odzi i Film” w Koszalinie zajmuj¹cych siê tematyka
(5 nagród), wszêdzie spoty- prask¹: WARSZAWA - czwarkaj¹c siê z entuzjastycznym tek, 10 stycznia, Nove Kino
przyjêciem widowni, czego Praha, sala nr 1, godzina
dowodem nagrody publiczno- 11.00. Po pokazie, o godz.
œci w Gdyni, Koszalinie i Ka- 13, odbêdzie siê konferencja
zimierzu. Re¿yser £ukasz prasowa z udzia³em produPalkowski dosta³ nominacjê centa Macieja Œlesickiego,
do Paszportu Polityki, Sonia £ukasza Palkowskiego, Sonii
Bohosiewicz jest laureatk¹ Bohosiewicz, Marcina Kwapresti¿owej nagrody im. œnego oraz Krzysztofa Gierata; prosimy o punktualne
Zbyszka Cybulskiego.
„Piosenka o kwiatach”, do- przybycie - pokaz filmu posadna praska ballada w wy- przedzi minikoncert Kapeli
konaniu Marka R. Zakrzew- Czerniakowskiej, która zapreskiego ze œcie¿ki dŸwiêkowej zentuje wybrane piosenki ze
„Rezerwatu”, sta³a siê nie- œcie¿ki dŸwiêkowej „Rezerkwestionowanym przebojem watu”.
„Rezerwat” wchodzi na
internetu i hitem studenckich
imprez. W serwisie You Tube ekrany kin 11 stycznia.
wys³ucha³o jej ju¿ oko³o 250 (BF,bbj)
tysiêcy ludzi i znalaz³a siê w
Urz¹d Dzielnicy Praga
TOP 100 najchêtniej ogl¹da- Pó³noc m.st. Warszawy i
nych filmików œwiata (w ka- FILM POLSKI zaprasza na
tegorii „Œmieszne”).
Pragê!

nowa gazeta praska

7

Dobra Oferta
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

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

Pomoc wzajemna
Po raz drugi koniec roku przyniós³ Stowarzyszeniu
„Otwarte Drzwi” dobr¹ ocenê pracy: w 2006 roku by³a to
nagroda prezesa PFRON „Dobre praktyki”, w listopadzie
2007 r. – nagroda specjalna ministra pracy i polityki spo³ecznej za osi¹gniêcia w dziedzinie pomocy spo³ecznej.
„Dzia³alnoœæ Pañstwa, no- na, dziesi¹ta ju¿ Wigilia,
watorskie, niekonwencjonal- pierwsza z udzia³em burmistrz
ne metody pracy, wdra¿anie Pragi Pó³noc, Jolanty Koczoprogramów, ukierunkowa- rowskiej. Po raz szósty prenych na rozwi¹zywanie pro- zes Stowarzyszenia Anna
blemów osób bezdomnych i Machalica-Pu³torak powita³a
niepe³nosprawnych, podej- „Marsza³ka Ubogich” - Marka
mowanie dzia³añ zapobiega- Borowskiego z ma³¿onk¹ Haj¹cych wykluczeniu spo³ecz- lin¹. W jadalni, któr¹ dekoranemu poprzez reintegracjê cje Krzysztofa Pu³toraka uczyspo³eczn¹ i zawodow¹ – do- ni³y miejscem magicznym,
brze s³u¿¹ podstawowym ide- odby³ siê niezwyk³y koncert
om nowoczesnej pomocy kolêd. Jak na wielokulturow¹
spo³ecznej” – napisa³a w li- Pragê przysta³o, by³y kolêdy
œcie gratulacyjnym minister katolickie i prawos³awne, œpiepracy i polityki spo³ecznej Jo- wane po polsku, angielsku i
lanta Fedyk.
francusku, w rytmie gospel,
Od swego powstania w raegge, a tak¿e na góralsk¹
1995 roku Stowarzyszenie nutê. O tê ró¿norodnoœæ sty„Otwarte Drzwi” realizuje ró¿- lów i ¿ywy udzia³ publicznoœci
norodne programy, które po- postarali siê: chór Sienna Gomagaj¹ ludziom zagro¿onym spel pod damsk¹ batut¹, Kawykluczeniem spo³ecznym sia Skrzynecka i m³odzie¿owy
lub ju¿ wykluczonym: bezro- chór parafii prawos³awnej œw.
botnym, bezdomnym i niepe- Marii Magdaleny, prowadzony
³nosprawnym; szczególnie – przez ks. Jerzego Kulika.
m³odzie¿y. Oferta ta obejmu- Zgodnie z tradycj¹, Miko³aj
je: informacjê, doradztwo i obdarowa³ dzieci prezentami.
poradnictwo zawodowe, Na podwórku przed siedzib¹
prawne, psychologiczne, po- Stowarzyszenia, na wszystœrednictwo pracy, rehabilita- kich uczestników czeka³y wicjê spo³eczn¹ i zawodow¹ gilijne potrawy.
osób niepe³nosprawnych, reW 2008 roku Stowarzyszesocjalizacjê, pomoc socjaln¹, nie „Otwarte Drzwi” nadal poszkolenia i kursy zawodowe, magaæ bêdzie ludziom zagroturnusy rehabilitacyjne, orga- ¿onym wykluczeniem spo³ecznizacjê aktywnego wypo- nym, poprzez tworzenie waczynku, konkursy, rankingi.
runków, by mogli zarobiæ na
Stowarzyszenie utworzy³o i godne ¿ycie. Szczegó³owe inaktualnie prowadzi 7 oœrodków, formacje osoby zainteresowam.in. Centrum Pomocy Wza- ne mog¹ uzyskaæ w Centrum
jemnej, Centrum Inicjatyw Lo- Pomocy Wzajemnej „Dom za
kalnych Wrzeciono, Warsztaty Bram¹” przy ul. Targowej 82,
Terapii Zajêciowej, Klub Osób tel. 022 610-85-01 oraz na
Niepe³nosprawnych „Partne- www.otwartedrzwi.pl .
rzy”. Dotychczas „Otwarte
Programy Stowarzyszenia
Drzwi” udzieli³y skutecznej po- realizowane bêd¹ z funduszy
mocy ponad 30 tysi¹com ludzi. rz¹dowych, samorz¹dowych,
We wrzeœniu 2007 roku za- unijnych i prywatnych. Pomóc
koñczy³a siê druga edycja pro- mo¿e ka¿dy, przekazuj¹c w
gramu „Powrót do ¿ycia”. W deklaracji PIT36, PIT37, PIT38
paŸdzierniku uczestnicy zajêæ 1% podatku na rzecz organii warsztatów zaprezentowali zacji po¿ytku publicznego:
siê na Praskim Pikniku InteStowarzyszenie „Otwarte
gracyjnym. 19 grudnia na Tar- Drzwi” nr KRS 00000 800 10.
gowej 82 odby³a siê tradycyjK.
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Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
10 stycznia (czw.), godz. 18 - „Z narodzenia Pana” - Ewa
Konstanciak, Andrzej Zagrodzki, Micha³ Muskat. Muzyczny
wieczór obyczajów œwi¹teczno-karnawo³ych.
14 stycznia (pon.), godz.17.30 - „Imprezy krasnoludkowe”
- Impreza karnawa³owa dla dzieci pn.: „Karnawa³ w rytmie
samby”.
16 stycznia (œr.), godz.18 - „Wieczór karnawa³owy” - „W
rytm walczyka serce œpiewa”.
21 stycznia (pon.), godz.17.30 - „Imprezy krasnoludkowe”
- Impreza karnawa³owa dla dzieci pn.: „O uœmiech Babci i
Dziadka”.
22 stycznia (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
- HALINA FR¥CKOWIAK, gospodarz wieczoru – Jerzy
WoŸniak.
24 stycznia (czw.), godz. 18 - „Bardowie na Pradze” - Bogus³aw Nowicki.
28 stycznia (pon.), godz. 17 - „Klub Praskich Twórców” Spotkanie z pisarzem.
29 stycznia (wt.), godz. 18 - Wieczór przepiêknych przebojów „Karnawa³owe szaleñstwo” w wykonaniu polsko-w³oskiej Grupy „BENE”.

Co w szóstym?
Po obchodach 5-lecia Domu Kultury „Praga” zapytaliœmy dyrektora Ryszarda Makowskiego, jak placówka dzia³aæ bêdzie w nastêpnych latach.
Limituj¹ nas warunki lokalowe. W zwi¹zku z tym, nasza dzia³alnoœæ bêdzie wygl¹da³a podobnie jak teraz. Bêd¹ siê zmienia³y niektóre pracownie. Staramy siê analizowaæ, które dzia³aj¹ lepiej, które – gorzej, które s¹ oblegane. Staramy siê dostosowywaæ je do aktualnych potrzeb. Pojawiaj¹ siê nowe
mody; teraz jest moda na taniec. Temu nie mo¿emy do koñca
sprostaæ ze wzglêdu na warunki lokalowe. Wspó³pracujemy
dosyæ œciœle z okolicznymi szko³ami, które udostêpniaj¹ nam
swoje sale. Impulsem do nowej dzia³alnoœci by³oby powstanie nowego obiektu, bardziej przystosowanego do zaspokajania nowych potrzeb, w którym mo¿na by by³o prowadziæ dzia³alnoœæ na wiêksz¹ skalê ni¿ w obecnym Domu Kultury „Praga”. Tu sala koncertowa na IV piêtrze mieœci do 100 osób.
Jesteœmy w budynku mieszkalnym, wiêc o godz. 20 - 21 musimy koñczyæ dzia³alnoœæ, by zapewniæ mieszkañcom spokój.
Rozwój Domu Kultury „Praga” zwi¹zany jest z rozwojem
infrastruktury.

Pomó¿, adoptuj!
Przed Œwiêtami znaleziono
suniê, ktor¹ szczenn¹ wyrzucono z samochodu. NIe uda³o
siê jej z³apaæ, nawet po œrodkach usypiaj¹cych. Urodzi³a
szczeniaki w jamie w ziemi.
Przez ca³y czas by³a karmiona i oswajana. Sunia jest bardzo inteligentna, ³agodna, w
typie owczarka niemieckiego.
Teraz od¿y³a, by³a wycieñczona z g³odu i d³ugo nie by³o sposobu, ¿eby siê do niej zbli¿yæ.
Teraz pozwala karmiæ dzieci,
no i przede wszystkim wygl¹da normalnie. Musi trafiæ do
wyrozumia³ych ludzi, bo jest
po przejœciach, nie ufa ludziom, nie umie chodziæ na
smyczy, a jest diabelsko inteligentna. Ma 3 sunie i 2 pieski.
Ca³e towarzystwo jest zdrowe. Szczeniaki teraz maj¹ oko³o 5 tyg., bêd¹ prawdopodobnie
takie jak owczarek niemiecki.
Sunia jest bardzo inteligentna, ³agodna, tatuœ nieznany,

ale chyba da³ dobre geny, skoro psiaki w takich warunkach
prze¿y³y.
Szczeniaki s¹ z suni¹ na terenie hurtowni przy polu, w budzie. Maj¹ w budzie siano, teren jest ogrodzony, chocia¿ w
dzieñ otwarty. Trzeba je szybko
wyadoptowaæ ze wzglêdu na to,
¿e potem trudno bêdzie je upilnowaæ i mo¿e im siê coœ staæ.
Je¿eli chcesz adoptowaæ
mamê albo szczeniaczka
zadzwoñ do Izy:
tel. 0506 125 248
albo napisz: izaopa8@wp.pl

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

Kolejne „zo³zonoozy”,
Leszek Miller i próbówki
Proszê Szanownych Pañstwa us³ysza³em w mediach, ¿e
by³y premier RP, Leszek Miller
za³o¿y³ now¹ lewicow¹ partiê.
Mówi¹ z wa¿nych moim zdaniem tez, ¿e nie wstydz¹ siê
PRL-u i chc¹ rozdzia³u Pañstwa i Koœcio³a. Hmmm... ja te¿
siê nie wstydzê czasów PRL-u
choæ d¹¿y³em i walczy³em o zupe³nie coœ innego w tamtym
czasie. Niezale¿nie od lewicy
jestem zwolennikiem rozdzia³u
ka¿dej religii w ka¿dym pañ-

Kto przygarnie

stwie, poniewa¿ obydwie te instytucje s¹ w konflikcie zak³ócaj¹cym pracê kolejnych ekip
rz¹du. Dla Pañstwa jako takiego, szkodliwa jest odgrzewana
co i rusz wrzawa i chaos wokó³
aborcji, dzieci z próbówki, religii na maturze, tym bardziej, ¿e
zamêt czyniony przez instytucjê jest o tyle dziwny, ¿e dostaje ona niebywa³y kawa³ek z
pañstwowego tortu. Co widaæ
po brzuszkach dostojników
wprawionych w postach.

JORDANA

Przesympatyczny kochany pies, pe³en radoœci i wiary w cz³owieka. Jedna ³apka Jordana jest drutowana, psiak z niej nie
korzysta. Ale wcale nie przeszkadza
mu to w zabawach i podskokach na ca³ego. Bardzo ³adnie zachowuje siê na
spacerach i w domu. Jordan codziennie wytrwale wypatruje swojego domu:)
Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt z Fundacj¹ Azylu pod
Psim Anio³em: azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl, tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

Frodo ma dom
Frodo nie jest podobny do
Hobbita. No, mo¿e trochê: ze
spiczastych uszu. Ma cztery
³apy, ujmuj¹cy pyszczek i ruchliwy ogon. Do tej pory
mieszka³ w schronisku dla
bezdomnych psów w Falenicy. Chocia¿ mo¿e „mieszka³”
jest za du¿ym s³owem. Mia³ jedzenie, dach nad g³ow¹, nie
musia³ siê b³¹kaæ przemarzniêty i g³odny. Ale najlepszy
nawet azyl, to nie dom.
W dodatku schronisko w
Falenicy ma byæ zlikwidowane, ze wzglêdu na powsta³e
obok osiedle mieszkaniowe.
Wolontariusze Fundacji pod
Psim Anio³em, która opiekuje
siê azylem, wymyœlili zatem
akcjê „Ocal - adoptuj”, chc¹c
zachêciæ ludzi do stworzenia
domu takim w³aœnie pokrzywdzonym zwierzakom. W akcji
tej Nowa Gazeta Praska
uczestniczy od pocz¹tku.
W³aœnie wydrukowane w
NGP zdjêcie Froda zwróci³o
uwagê jednej z pra¿anek. Dziœ
Frodzik, dziêki pani Jadwidze
KaŸmierskiej, ma w³asny, ciep³y dom. A nawet poczu³ siê
taki dumny i pewny siebie, ¿e

postanowi³ obroniæ swoj¹
now¹ w³aœcicielkê przed biegaj¹cym w pobli¿u owczarkiem
niemieckim. By³am przez pewien czas wolontariuszk¹ na
Paluchu – mówi pani Jadwiga
– ale z wielkim trudem zostawia³am te zrozpaczone psy,
¿eby wróciæ do domu. Powiedzia³am sobie wtedy: ze
wzglêdu na warunki mogê
wzi¹æ i uszczêœliwiæ tylko jednego psa. I tak zrobi³am. Kiedy zobaczy³am Froda w Nowej
Gazecie Praskiej, wiedzia³am,
¿e to on jest mi pisany. Polubi³
mnie i mojego mê¿a. Cieszê
siê, ¿e Frodzik nie ma ju¿ takich smutnych oczu. Wybaczy³am mu nawet ukradzion¹ kanapkê. Wniós³ w nasze ¿ycie
mi³oœæ i wiernoœæ. Dobrze, ¿e
go mamy. I pewnie jemu dobrze, ¿e ma nas.
Mi³o nam, ¿e redakcja mog³a byæ poœrednikiem w tej
sprawie. A Frodo i jego nowej
Pani dziêkujemy i ¿yczymy
wszystkiego najlepszego.
Obok, kolejna fotografia psiaka z azylu. Czy i do niego
uœmiechnie siê szczêœcie?
Ludmi³a Milc

Za chwilê zabraknie rêki. W
normalnym Pañstwie ka¿dy
ma prawo g³osu ale w Pañstwie rz¹dzi prezydent, premier, sejm i ministrowie dla dobra nas wszystkich. Leszek
Miller by³ bardzo wysoko i rozdzia³u nie dokona³, chyba, ¿e
jeszcze nie zacz¹³ lub jeszcze
nie skoñczy³. Ja jako cz³owiek
kochaj¹cy weso³oœæ w ¿yciu,
obejrzê kolejny raz film „Nie ma
mocnych„ i za³kam. Ciekawe
czy premier Tusk te¿ ze mn¹
za³ka czy coœ z tym zrobi
Wróæmy jednak¿e do profilu rubryki.
Do zoonoz w postaci choroby Hendra i choroby z Nipach.
Jedna i druga wywo³ywana jest
przez pokrewne wirusy z rodziny paramyksowirusów. W Europie, znamy t¹ grupê pod postaci¹ zachorowañ na œwinkê
i odrê. W Azji, gdzie jest
wszystko trochê inne, bywa, ¿e
zmutowane wirusy, oprócz zajêcia uk³adu oddechowego i œlininek przyuszniczych, atakuj¹
centralny uk³ad nerwowy, powoduj¹c ostre zapalenie opon
mózgowych i mózgu i czêsto
œmieræ. Co jest charakterystyczne dla nowych odmian

wirusów? Za ka¿dym razem
patogeny atakowa³y na pocz¹tku zwierzêta/ptactwo i trzodê
chlewn¹. W organizmach naszych m³odszych braci, które
zjadamy, odbywa siê tak zwany pasa¿, takie zjawisko, w
którym wirusy mutuj¹ czyli zdobywaj¹ mo¿liwoœci ataku i namna¿ania siê w nowych gatunkach zwierz¹t i ludzi.
Tak dok³adnie jest w przypadku zoonoz Hendra i Nipach. Pierwsze zachorowania
w krajach azjatyckich przybra³y od razu rozmiar epidemii.
Wszystkie media informowa³y
o wybijaniu wielkich iloœci zwierz¹t co budzi³o w nas litoœæ,
czêsto niesmak. Niestety
pierwsz¹ lini¹ obrony jest likwidacja zwierz¹t chorych i podejrzanych o chorobê. Nastêpnie
wyznacza siê rejony zapowietrzone i wstrzymuje w nich
transport ¿ywca. Nie dotyczy
to gatunków, nie maj¹cych pozornie zwi¹zku z chorob¹. Niekiedy w dzia³aniach profilaktycznych zdarzy siê luka.
Stwierdzono bowiem, ¿e bezobjawowe nosicielstwo paramyksowirusów wystêpuje u kotów domowych, psów i nietoperzy owoco¿ernych. Te w³aœnie gatunki, mimo ogromnych
wysi³ków, strat i zaanga¿owania wszystkich s³u¿b mog¹
przyczyniæ siê do rozprzestrzeniania choroby dalej. Obecnie
w Polsce mamy ogniska ptasiej grypy ze wszystkimi konsekwencjami oraz du¿¹ populacjê zwierz¹t bezdomnych.
Zamiast je rozmna¿aæ proponujê czytanie, wiedzê i wysok¹
œwiadomoœæ w kontakcie z
¿ywym stworzeniem.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
9 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety:
8 z³., studenci UTW: 4 z³.
16 stycznia (œroda) godz. 17 - Karnawa³owa prezentacja
sekcji instrumentów klawiszowych. Wstêp wolny.
11 stycznia (pi¹tek) godz. 18 - Fete des Rois - Wieczór
Trzech Króli w kulturze Francji. Wstêp wolny.
12 stycznia (sobota) godz. 18 - „Pejza¿ wewnêtrzny” Wystawa malarstwa i grafik Elizy Bajor. Wstêp wolny.
12 stycznia (sobota) godz. 18 - „Przypadki” – recital Katarzyny Groniec. Koncert otwieraj¹cy wystawê malarstwa i grafik Elizy Bajor. Wstêp wolny.
13 stycznia (niedziela) godz. 19 - Koncert kolêd w wyk.
Chóru Schola Cantorum Maximilianum pod kierunkiem Zbigniewa Siekierzyñskiego. Koœció³ œw. Marka Ewangelisty,
ul. Zamiejska 6. Wstêp wolny.
15 stycznia (wtorek) godz. 17 - Otwarte spotkanie z literatur¹. Warsztaty, prelekcje dot. szeroko pojêtej literatury z
udzia³em literatów i krytyków: Ernest Bryll – t³umacz literatury. Wstêp wolny.
16 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety:
8 z³., studenci UTW: 4 z³.
16 stycznia (œroda) godz. 17 - Karnawa³owa prezentacja
sekcji instrumentów klawiszowych. Wstêp wolny.
19-20 stycznia (sobota-niedziela) godz. 12-16 - CAPOEIRA - Warsztaty taneczno-muzyczne po³¹czone ze sztuk¹
walki dla m³odzie¿y i doros³ych. W programie: trening capoeiry, podstawowe æwiczenia akrobatyczne, lekcja gry na instrumentach, prawdziwa „roda de capoeira”. Obowi¹zuj¹ zapisy telefoniczne. Wstêp wolny.
20 stycznia (niedziela) godz. 16-19 - „Muzykalne serce
oddam” - Bal integracyjny dla osób niepe³nosprawnych oraz
wystawa prac grupy terapii zajêciowej Stowarzyszenia „Pomost”. Organizator: Stowarzyszenie HELP, partner: Dom
Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.
20 stycznia (niedziela) godz. 19 - ELENI – koncert kolêd
Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11 (Targówek).
Wstêp wolny.
21 stycznia (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad UTW: „Ksiê¿a niez³omni”, dr Jan ¯aryn IPN Warszawa (UKSW).
23 stycznia (œroda) godz. 10 i 12 - Dzieñ Babci i Dziadka
- Program artystyczny w wyk. Akademii Malucha z DK „Zacisze” i uczniów klas I-III z SP nr 84. Wstêp wolny.
23 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety:
8 z³., studenci UTW: 4 z³.
27 stycznia (niedziela) godz. 16-19 - Karnawa³owy bal
przebierañców dla dzieci - Gry, zabawy, prezentacja sekcji
baletowej pod kier. S³awomira £upiñskiego. Wstêp p³ac¹
tylko doroœli: 8 z³.
30 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety:
8 z³., studenci UTW: 4 z³.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Lewa strona medalu

Jaki Nowy Rok -taki ca³y rok?
Nowy rok zacz¹³ siê nie najlepiej dla prezydent Warszawy.
Posz³o o zabawê sylwestrow¹
zorganizowan¹ przez sto³eczny
ratusz przed Pa³acem Kultury i
Nauki, na któr¹ przeznaczono
prawie 3,5 mln z³. Wiadomo –
po rz¹dach Lecha Kaczyñskim,
który zaprzesta³ organizowania
imprezy ze strachu przed atakami terrorystycznymi, w³adze
stolicy chcia³y zapewniæ mieszkañcom wspania³e widowisko.
Nikt o tym g³oœno nie mówi³, ale
wszyscy wiedzieli, ¿e ambicj¹
Pani Prezydent by³o zwyciêstwo w rywalizacji z Krakowem
i Wroc³awiem, które organizowa³y podobne zabawy.
Niestety, rzeczywistoœæ okaza³a siê brutalna. O ile w tamtych miastach bawi³o siê prawie
200 tys. osób w ka¿dym, to na
Plac Defilad przysz³o zaledwie
20 tys. warszawiaków. Mo¿na
dyskutowaæ czy to sukces, czy
pora¿ka, zwa¿ywszy, ¿e za 175
z³ (bo tyle wyszed³ koszt na g³owê) mo¿na by³o kupiæ mieszkañcom bilety na imprezy w sto³ecznych klubach, gdzie oprócz muzyki mieliby równie¿ serwowane
posi³ki. Wiadomo jednak, ¿e
przy takich imprezach chodzi nie
tylko o zwyk³¹ zabawê, ale
przede wszystkim o promocjê
miasta i integracjê jego mieszkañców. Te cele w mniejszym
lub wiêkszym stopniu zosta³y
jakoœ osi¹gniête. Warszawski
sylwester nie okaza³ siê wprawdzie w tym roku tak¹ imprez¹,

jak chocia¿by ta za prezydentury Paw³a Piskorskiego, gdzie pocz¹tek 2001 roku œwiêtowa³o na
pl. Pi³sudskiego ponad 100 tys.
osób, lecz mo¿na go by³o potraktowaæ jako pierwszy krok w
powrocie do czasów œwietnoœci
przed prezydentem Kaczyñskim. Niestety, w³adze miasta
najwyraŸniej nie potrafi³y uznaæ
pora¿ki i rozpêta³y aferê, oskar¿aj¹c: policjê – o z³e liczenie, a
Kraków - o oszustwo i zawy¿enie liczby baluj¹cych. Jak trafnie
oceni³ to redaktor naczelny Gazety Wyborczej: „ratusz i pani
prezydent zachowuj¹ siê jak
chory, który t³ucze termometr, bo
pokazuje gor¹czkê”. Prawda jest
taka, ¿e b³êdów nie pope³nia tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego
Hanna Gronkiewicz – Waltz powinna prze³kn¹æ gorzk¹ pigu³kê
i uznaæ oczywiste fakty. Pierwszy taki, ¿e to policja ma wiedzê
i umiejêtnoœci jak liczyæ t³um, i
w ka¿dym mieœcie liczy go tak
samo. Drugi to taki, ¿e Jacek
Majchrowski z lewicy, bêd¹cy ju¿
drug¹ kadencjê prezydentem
Krakowa – ma wiêksze doœwiadczenie i byæ mo¿e lepsze zaplecze do organizacji tego typu imprez. Wydaje siê wiêc, ¿e w³adze Warszawy, zamiast obra¿aæ
siê, powinny po prostu skorzystaæ z jego doœwiadczeñ – nie
tylko w dziedzinie przygotowywania imprez - i przenieœæ je na
grunt warszawski, co na pewno
wyjdzie z korzyœci¹ dla mieszkañców stolicy.

Mówi siê, ¿e jaki Nowy Rok,
taki ca³y rok. Mam nadziejê, ¿e
w œwietle tego, co napisa³em
powy¿ej, tym razem to siê nie
sprawdzi, bo w 2008 roku pani¹
prezydent i nas radnych czeka
wiele pracy. Przyjêty przed
œwiêtami g³osami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy i Demokratów bud¿et Warszawy jest bardzo ambitny i nastawiony na wiele nowych inwestycji, z czego ogromna czêœæ
ulokowana bêdzie po prawej
stronie miasta. Dlatego ¿yczê
Hannie Gronkiewicz Waltz, w³adzom miasta, ale przede
wszystkim mieszkañcom stolicy, aby wszystkie te plany uda³o siê w 2008 roku zrealizowaæ.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(SLD - Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Krótki kurs budowy miasta - cz. 4
Przekonanie mieszkañców
Warszawy, by przesiedli siê ze
swoich samochodów do pojazdów komunikacji publicznej,
jest obecnie jednym z najwa¿niejszych zadañ samorz¹du.
Tymczasem Zarz¹d Transportu Miejskiego zachowuje siê jak
monopolista, którym od czasu
upowszechnienia samochodów prywatnych kilkanaœcie lat
temu ju¿ nie jest.
Na dotacjê nazywan¹ w bud¿ecie „zakupem us³ug komunikacji miejskiej” Warszawa wyda
w 2008 roku 1,3 miliarda z³. To
znaczy, ¿e ka¿dy mieszkaniec
stolicy wyda na komunikacjê
miejsk¹, niezale¿nie od zakupu
biletów i niezale¿nie od tego, czy
w ogóle do niej wsi¹dzie, 65 z³
miesiêcznie. Drugie tyle, co cena
biletu miesiêcznego. Gdyby¿ w
komunikacji miejskiej da³o siê
wprowadziæ „bon transportowy”...
Pierwsza sprawa to komfort
jazdy. O potrzebie zakupu nowego taboru pisa³em ju¿ wielokrotnie, ale to nie wszystko.
Nawet nowoczesne autobusy
czêsto po zmroku je¿d¿¹ z wy³¹czon¹ po³ow¹ oœwietlenia dla
pasa¿erów. Takich drobiazgów
œwiadcz¹cych o braku szacun-

ku dla ludzi mo¿na wymieniæ
kilka. Chodzi wszak tylko o to,
by ich dowieŸæ do pracy i by siê
przy tym nie potratowali...
Równie wa¿na jest racjonalizacja linii i rozk³adów jazdy. ¯adne,
nawet najbogatsze miasto nie
mo¿e sobie pozwoliæ na dublowanie komunikacji naziemnej i podziemnej. Komunikacja autobusowa powinna s³u¿yæ do rozwo¿enia pasa¿erów do i od stacji metra, je¿eli ono jest. Ale na Ursynowie niemal wszystkie linie autobusowe kr¹¿¹ pomiêdzy kilkoma stacjami metra. Rekordzista,
autobus linii 107, zatrzymuje siê
a¿ przy szeœciu stacjach!
Rozk³ady jazdy w Warszawie
nadal zmuszaj¹ autobusy i tramwaje do jazdy stadnej. Pierwszy
z brzegu przyk³ad. Mostem Œl¹sko-D¹browskim pomiêdzy godzinami 6.00 i 7.00 rano przeje¿d¿a wed³ug rozk³adu jazdy (w
stronê Pragi) 28 tramwajów ró¿nych linii. To znaczy, ¿e na przystanku Stare Miasto, który po likwidacji tam przystanku autobusowego powinien byæ oczkiem
w g³owie w³adz miasta, tramwaj
powinien zatrzymywaæ siê œrednio co 2 minuty i 8 sekund. Tymczasem s¹ w tym okresie (6.00-

7.00) dwie szeœciominutowe i
kilka czterominutowych „dziur”,
kiedy nic nie jedzie. Szczególnie o tej porze roku, nie zachêca to do korzystania z komunikacji publicznej.
Zjawisko stadnoœci kursów
narasta z powodów korków.
OpóŸnieniom zapobieg³oby
skrócenie linii, szczególnie autobusowych. Warszawiacy jednak protestuj¹ przeciwko zmianom id¹cym w tym kierunku,
gdy¿ nie lubi¹ przesiadek, kojarz¹cych siê im z d³ugim oczekiwaniem na przystanku. I tak
kó³ko siê zamyka.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Rada wielu

Nowy rok - wielki skok?
Pierwszy tegoroczny felieton chcia³bym poœwiêciæ moim
noworocznym ¿yczeniom dla
stolicy. W 2007, minionym ju¿
roku, nie doczekaliœmy siê
obiecanego biletu aglomeracyjnego, obiecanego rozpoczêcia budowy II linii metra, ani
nawet ukoñczenia I linii. ¯yczê
Pañstwu i sobie, by Warszawa
doczeka³a siê spe³nienia tych
trzech zaleg³ych obietnic Hanny Gronkiewicz – Waltz w tym
roku.
Za czasów Lecha Kaczyñskiego, wykonanie inwestycji
siêga³o nawet 97%. Mimo
k³amliwego mitu dziennikarzy,
¿e „PiS nie radzi sobie z inwestycjami”. Plany obecnej ekipy
s¹ tak ambitne, ¿e ¿yczê jej, by
zrealizowa³a choæby 80% zamierzeñ. To i tak bêdzie dobrze.
Sobie oraz innym radnym
¿yczê, by nasze obrady przebiega³y spokojnie i rzeczowo.
By ju¿ nigdy ¿aden przewodnicz¹cy nie odbiera³ g³osu opozycji, nie uchyla³ niewygodnych
pytañ, nie bojkotowa³ próœb o
opinie prawne. By rz¹dz¹ca
koalicja nie kompromitowa³a
siê wiêcej nieuzasadnionymi
reasumpcjami g³osowañ, które
przebieg³y nie po jej myœli.
Z moich osobistych ¿yczeñ
pozostaj¹ jeszcze dwie sprawy. Pierwsza to zakaz u¿ywania najcieñszych torebek foliowych. Grubsza ni¿ 0,1 mm torba, której mo¿na u¿yæ kilka
razy, w zupe³noœci wystarcza.

Coraz wiêcej sklepów oferuje
ekologiczne torby do¿ywotnie.
P³aci siê za nie raz kilka z³otych, a po zu¿yciu sklep wymienia bezp³atnie torbê na
now¹. S¹ tak¿e jednorazowe
torby z ekologicznego papieru
(z surowców wtórnych) i wielorazowe p³ócienne. Koalicja
PO/SLD nie chce zakazania
takich toreb, twierdz¹c, ¿e jest
on niedemokratyczny. To doœæ
dziwne, zw³aszcza ¿e s¹ one
zakazane m.in. w ca³ych Indiach, stanie Kalifornia i w Londynie. Gdyby podzieliæ tak¹
logikê, nie mo¿na by zakazaæ
azbestu, narkotyków czy jazdy lew¹ stron¹ drogi.
Druga sprawa to otwarte
oprogramowanie. Realizacja
mojego projektu uchwa³y
umo¿liwi nie tylko zaoszczêdzenie oko³o 20% œrodków
przeznaczanych przez miasto
na zakup sprzêtu i oprogramowania komputerowego, ale

przede wszystkim kszta³cenie
naszych dzieci do œwiadomego u¿ywania technologii komputerowych.
I to by by³o na tyle, jak mawia³ œwiêtej pamiêci J. T. Stanis³awski. Gdyby marzenia siê
spe³nia³y, za rok ¿ylibyœmy w
zupe³nie innym mieœcie.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

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

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

Ch³odnym okiem

Rok przestêpny
Pierwszy felieton w nowym
roku wypada³oby poœwiêciæ
podsumowaniu roku ubieg³ego.
Dokonaæ tego mo¿na bardzo
skrótowo stwierdzeniem, i¿ rok
ten by³ rokiem koñca IV RP, nieudanego projektu PiS i braci
Kaczyñskich. Pytanie, które w
zwi¹zku z tym siê nasuwa,
brzmi: czy projekt ten zosta³
zamkniêty na zawsze i co nas
czeka w roku bie¿¹cym.
Na pewno rok 2008 bêdzie
d³u¿szy o jeden dzieñ od poprzedniego z racji, i¿ jest to rok
przestêpny. Bêdzie to tak¿e
rok, w którym nie bêdziemy
musieli fatygowaæ siê do urn
wyborczych, bowiem najbli¿sze
tego typu wydarzenie czekaæ
nas bêdzie w roku 2009 - przy
wyborach do europarlamentu.
Po raz kolejny bêdziemy œwiadkami prac sejmowych komisji
œledczych, lecz czy ich ogl¹dalnoœæ przebije proces Leppera
w seksaferze – zobaczymy.
Kontynuuj¹c w¹tki polityczne
mo¿na za³o¿yæ, i¿ bêdzie to rok
ci¹g³ej walki pomiêdzy PO a
Prezydentem i PiS –em. Formacja ta wprowadzi³a do parlamentu znaczn¹ grupê pos³ów
obeznanych z meandrami rz¹-

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

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

dzenia, którzy zachowali znaczne wp³ywy po przeprowadzonych czystkach w administracji
rz¹dowej i gospodarce. Ostoj¹
PiS s¹: NIK, CBA, NBP, KRRiT,
TVP. Zapewne bêd¹ broniæ tych
instytucji z niezwyk³¹ determinacj¹, szermuj¹c wytartymi frazesami o upolitycznianiu pañstwa w przypadku jakichkolwiek
prób dokonywania zmian przez
PO. Pytanie, które siê nasuwa,
to czy w PO jest determinacja,
a przede wszystkim umiejêtnoœci wprowadzenia zmian. Jak
na razie, z tego œrodowiska s³uchaæ tylko lekkie potrz¹sanie
szabelk¹. PO kreuje bowiem
swój wizerunek jako partia cudów i mi³oœci. G³os jaki wyrazi³
by³y minister w uk³adzie PiS, a
obecnie minister z nominacji
PO Rados³aw Sikorski o swoich by³ych kolegach „dor¿n¹æ tê
watahê” by³ odosobniony, ale byæ mo¿e - facet wie, co mówi.
Nie bêdzie to rok ³atwy gospodarczo. PO w kampanii
obiecywa³a wszystkim wszystko. Dziœ o swoje upominaj¹ siê
lekarze, pielêgniarki i nauczyciele. Przypominaj¹ o sobie
górnicy, o obietnicach pamiêtaj¹ policjanci, stra¿acy, emeryci i renciœci, a jak wygl¹da gospodarka? Wzrasta inflacja, po
kilku latach prosperity os³ab³a
koniunktura na gie³dzie. Prognozy gospodarki œwiatowej nie
s¹ obiecuj¹ce. Ameryka kicha,
Europa ma katar, w Chinach
wzrost temperatury. Pocz¹tek
roku zapowiada podwy¿ki cen
pr¹du, paliw (ropa 100$ za bary³kê), akcyzy na wyroby tytoniowe. To bêdzie generowa³o
podwy¿ki cen innych podstawowych artyku³ów i us³ug; dodatkowym czynnikiem ich wzrostu
bêdzie presja w firmach na
wzrost p³ac. Ostatecznie za-

p³ac¹ za to wszystko konsumenci. Zgodnie z teori¹ inflacyjn¹, wywalczone-otrzymane
podwy¿ki skonsumuje wzrost
cen. Ko³o siê zamyka.
Problemów PO to jeszcze
nie koniec. Jak zachowywaæ
siê bêdzie koalicjant czyli PSL,
co z EURO 2012, czy powstan¹ autostrady, a w Warszawie II linia metra, mosty,
nowo planowane trasy przelotowe. Pytania mo¿na mno¿yæ.
PiS, a tak¿e Lewica nie przepuszcz¹ PO ¿adnej wpadki.
SLD czeka wa¿ny w tym
roku kongres, który zdecyduje
o dalszych losach lewicy w
Polsce. Mam nadziejê, ¿e wyjdziemy z niego wewnêtrznie
wzmocnieni z mocno zaznaczonym programem spo³ecznym, bardziej wyczuleni na
bie¿¹ce problemy ludzi, którzy
nie radz¹ sobie w otaczaj¹cej
ich rzeczywistoœci.
PiS zapewne oczami wyobraŸni widzi scenariusz, który
ju¿ raz siê sprawdzi³, gdy SLD
oddawa³o w³adzê AWS-owi w
1998 roku, zachowuj¹c silny
klub w Sejmie i prezydenta Kwaœniewskiego, by wróciæ do pe³ni
w³adzy. Po czterech latach z
AWS nie zosta³o œladu z wyj¹tkiem kadr, które zasili³y zarówno PiS jak i PO. Mam nadziejê,
¿e „to se ne vrati”, jak mówi¹
nasi po³udniowi s¹siedzi.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
SLD-Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI
matura
0609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura 0887-059-327
J.POLSKI nauczycielka
022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
AAA malowanie mieszkañ,
szybko 0798-164-344
ALKO przeprowadzki, meblowozy 1z³/km pakowanie
0512-139-430
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin
karcherem
0798-164-344
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich TEKSANA, ul.
Œwiatowida 49 paw. 33, tel.
022 466-77-20
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

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

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

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

MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
KUPIÊ lub wynajmê mieszkanie - Tanio - tel. 0503-478-973
SPRZEDAM mieszkanie, bezpoœrednio 48 m2 , ul. Brechta
0604-754-055
WYNAJMÊ samodzielnej
fryzjerce lokal ok. 20 m2 (ul.
Targowa), tel. 0502-048-531
DAM PRACÊ
BIA£O£ÊKA, pani¹ do prac
domowych 0604-513-071
PRZEDSIÊBIORSTWO us³ugowe ROKO ul. Palestyñska 8/11,
03-321 W-wa 022 814-78-01
ZATRUDNIÊ krawcowe ul.
Skoczylasa 10/12 lok. 82,
tel. 0662-872-118

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Nabór do sekcji
Od stycznia nowego roku,
jest mo¿liwoœæ dopisania siê
do niektórych sekcji BOK.
Wszystkich, którzy chc¹ rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci i
poszerzyæ wiedzê, zapraszamy do naszego oœrodka. Zajêcia prowadzone s¹ przez
kadrê wykwalifikowanych instruktorów. Wolne miejsca s¹
w nastêpuj¹cych sekcjach:
MUZYCZNE STUDIO
PRZEDSZKOLAKA „LUZIK”
Poniedzia³ki 16.00-18.15
Zajêcia, dla dzieci od 4-6 lat,
raz w tygodniu po 45 min,
koszt 55 PLN

TEATR „STONECZKA”
Poniedzia³ki i œrody 16.00-17.30
Zajêcia dla dzieci od 7-9 lat,
dwa razy w tygodniu po 1,5 h,
koszt 30 PLN
TANIEC NOWOCZESNY
Soboty 11.00-14.00
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y od 7 do 15 lat, w wersji dla
pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, 1 h tygodniowo,
koszt 55 PLN
TANIEC TOWARZYSKI
Wtorki i czwartki 17.00-21.00
Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych w wersji dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, 2
h tygodniowo, koszt 70 PLN

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Znowu
mocny weekend
Po fantastycznych recitalach Grzegorza Turnaua i Miros³awa Czy¿ykiewicza, pora
na kolejne mocne uderzenie.
W najbli¿sz¹ sobotê odwiedzi
nas prawdziwa gwiazda polskiego kabaretu – Marcin
Daniec, który powraca na
scenê Bok-u po latach. Artysta ma na koncie cztery telekamery i ca³¹ rzeszê niezliczonych fanów. Wiedz¹c, ¿e
nie brakuje ich równie¿ na
Bia³o³êce zorganizowaliœmy
podwójny wystêp tego znanego satyryka w naszym Oœrodku. Ju¿ nastêpnego wieczoru, na bia³o³êckich deskach
stanie artysta wielkiej klasy –
Zbigniew Zamachowski.
Tego fantastycznego i niezwykle popularnego aktora w
Naszym Oœrodku jeszcze nie
by³o. Nie wszyscy wiedz¹, ¿e
pan Zbyszek oprócz mistrzostwa w sztuce aktorskiej
mo¿e siê równie¿ pochwaliæ
kunsztem wokalnym. Mamy
nadziejê, ¿e pierwsze spotkanie z bia³o³êck¹ publicznoœci¹
dla pana Zbyszka bêdzie
przyjemnym doœwiadczeniem, bo dla nas bez w¹tpienia! Recital Zbigniewa Zamachowskiego, odbêdzie siê w
ramach znanego ju¿ nam dobrze „Saloniku z Kultur¹”. W
programie wyst¹pi równie¿
Trio Agnieszki Kowalskiej.

Sartre w „Trzynastce”

ZESPÓ£
WOKALNO-TANECZNY LUZ
Poniedzia³ki 18.30-19.30
Zajêcia dla dzieci od 6-9 lat,
1h tygodniowo, koszt 55 PLN

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

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

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
10, 11, 13, 15, 16, 17, 19,
22, 23 i 24 stycznia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

GRA NA INSTRUMENTACH
KLAWISZOWYCH
Poniedzia³ek-czwartek
14.00-20.00
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y, grupy 3 osobowe - dwa
razy w tygodniu po 45 min
(100 PLN), indywidualnie raz w
tygodniu po 45 min (150 PLN)
PLASTYKA
Czwartek i pi¹tek 14.00-17.00
(dzieci i m³odzie¿)
Zajêcia raz w tygodniu po 1,5 h,
koszt 50 PLN
Poniedzia³ki 19.00-20.30
(doroœli i seniorzy)
Zajêcia raz w tygodniu po 1,5 h,
koszt 65 PLN
LEKTORAT
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
Poniedzia³ek-czwartek
16.00-20.00
Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych w wersji dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych, koszt 480 PLN za 40 h
w semestrze.
Szczegó³owe informacje pod
numerem 022 614-66-56.

Kancelaria prawna

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

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

Po blisko pó³rocznej przerwie nast¹pi d³ugo wyczekiwana premiera Teatru 13.
Zespó³ wzi¹³ na warsztat
„Przy drzwiach zamkniêtych”, g³oœnego francuskiego egzystencjalisty, Jean
Paul Sartre`a. Po tê sztukê
re¿yser „Trzynastki” Tomasz
S³u¿ewski ju¿ siêga³ (po raz
pierwszy w Teatrze 13 w
1995), ale ta inscenizacja
bêdzie zupe³nie inna od tamtej sprzed kilkunastu lat.
Nowa obsada, nowe inspiracje, wiêksze doœwiadczenie
re¿ysera i zapowiadany rozmach inscenizacyjny, mo¿e
wró¿yæ niema³o wra¿eñ.
Akcja sztuki jest intryguj¹ca – troje bohaterów maj¹cych sporo wystêpków na
sumieniu trafia po œmierci do
dziwnego hotelu bêd¹cego
czymœ w rodzaju... przedsionka do piek³a. Z czasem prawda o nich coraz bardziej wychodzi na jaw...
Du¿ym atutem spektaklu
bêdzie scenografia inspirowana malarstwem, a tak¿e
potêguj¹ca „duszn¹” atmosferê muzyka, tworzona nowoczesn¹ metod¹ „live act”, dojrzewaj¹ca w procesie powstawania spektaklu i „oddychaj¹ca” wraz z nim. W
przedstawieniu pojawi¹ siê
te¿ sceny wizyjne, z udzia³em
statystów z zaprzyjaŸnionych
teatrów.
Zapraszamy na prawie
dwugodzinny seans, w trakcie
którego odnajduj¹c wraz z
aktorami mroczne zakamarki
w³asnych dusz, powiemy za
Sartrem – „Piek³o to inni”- i nie
bêdzie to mi³a konstatacja.
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Jaja sadzone
dokoñczenie ze str. 1

Krakowie filmu „Ktoœ, kto by³”.
Jej prace malarskie prezentowane by³y w Galerii Zapiecek,
Galerii Stowarzyszenia fabs, w
Klubie polskim w Pradze Czeskiej, w Zamku Ujazdowskim
w kawiarni „Miejsce”, w „Cafe
Kultura” oraz w klubo-kawiarniach „Le Madame” i Off”.
Obrazy zgromadzone w Teatrze Wytwórnia pochodz¹ z

Julia Junosza-Szaniawska
odkrywa dla nas drobne przedmioty dnia powszedniego, na
które zwykle nie zwracamy
uwagi, bo s¹ zawsze obok nas:
skrzynkê z licznikiem, guzik od
windy, lampkê nocn¹, sito, zielony telefon, skrzynkê na listy,
gaœnicê. Wiêkszoœæ z tych
przedmiotów ma formê ko³a.
Okr¹g³e s¹ te¿ jaja sadzone i
ko³o od roweru.

Geometryczne kszta³ty sprawiaj¹ wra¿enie dok³adnie wyliczonych, uporz¹dkowanych, bez
zbêdnych szaleñstw. Zwyk³e odwzorowanie rzeczywistoœci.
Czy naprawdê zwyk³e?
Oczywiœcie, ¿e niezwyk³e! Nigdy byœmy tak nie spojrzeli na
czajnik czy lampkê. To zupe³nie
inne spojrzenie na rzeczywistoœæ, która nas otacza.
- Poszukujê czegoœ ciekawego w nieciekawych przedmiotach – mówi Julia JunoszaSzaniawska.
ostatniego roku. Widaæ na nich
zami³owanie artystki do form
geometrycznych.
Szczególnie interesuje j¹
ko³o. St¹d wiele przedmiotów
i okr¹g³ych obiektów architektonicznych, widzianych z góry.
Czajnik, pude³ko na p³yty CD,
zupa pomidorowa w garnku w rzucie tworz¹ barwne ko³a.
Widok Stadionu Dziesiêciolecia ogl¹damy w trzech ró¿nych
wersjach: opuszczony stadion
czarno-bia³y, kolorowy jarmark
„Europa” i stadion zatytu³owany „Z³oty, srebrny, br¹zowy”,
nawi¹zuj¹cy do olimpijskich
medali stadion sportowy, taki,
jakim powinien byæ.

17 stycznia o godz. 18
spotkajmy siê w Katedrze Œw. Floriana
na ¿a³obnej Mszy Œw.
w drug¹ rocznicê œmierci
naszego Przyjaciela

Antoniego Jakubowskiego
zapraszaj¹
Przyjaciele i Marta Rozbicka
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wie niepasuj¹cy do ca³ego
zbioru. Nagle, wœród tych prostych, geometrycznych kszta³tów rozpiera siê na œcianie kolorowa, weso³a krowa. Jak g³osi podpis, wisi tam ona „dla jaj”.
Malarstwo Julii Junosza-Szaniawskiej, prezentowane w Teatrze Wytwórnia to malarstwo
dnia codziennego, pochwa³a
rzeczy zwyk³ych. To malarstwo
pokazuje, jak cieszyæ siê tym,
co nas otacza.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
22 stycznia 2008 r. w godz. 916 lub wieczorem.
Joanna Kiwilszo

Patroni naszych ulic

Simon Bolivar

Kilka obrazów przedstawia
cienie s³oneczne tañcz¹ce na
œcianie. Te¿ maj¹ formy geometryczne, ale wprowadzaj¹ jakby
trochê swobody i fantazji do tego
skromnego, uporz¹dkowanego
œwiata prostych przedmiotów..
Jest te¿ sporo elementów
humorystycznych w pracach
Julii Junosza-Szaniawskiej.
„Pstryczek-elektryczek”, rolka
papieru toaletowego (widziana,
oczywiœcie, z góry), to tylko niektóre akcenty, wskazuj¹ce na
du¿e poczucie humoru artystki. Jest te¿ jeden obraz zupe³nie inny, ni¿ pozosta³e, w³aœci-

Ma³a ulica na Osiedlu Bródno, odchodz¹ca od ul. Chodeckiej, nosi imiê Simona Bolivara (1787– 1830), przywódcy walk o niepodleg³oœæ krajów Ameryki £aciñskiej w pierwszej æwierci XIX w.
Na prze³omie XVIII i XIX w. litycznej przez czynnik miejnarastaj¹ wœród elit latyno- scowy, latynoski. Do takiej rady
amerykañskich (zw³aszcza utworzonej w Wenezueli w
Kreoli bêd¹cych miejscow¹ 1810 r. wszed³ Simon Bolivar
arystokracj¹ ziemsk¹) nastro- – dobrze wykszta³cony i znaje niepodleg³oœciowe. Wi¹¿¹ j¹cy œwiat w³aœciciel ziemski.
siê m.in. z oddzia³ywaniem
W lipcu 1811 r. zwo³any
przyk³adu USA. Niezale¿nie przez juntê Kongres og³asza
od tego ówczesna Anglia niepodleg³oœæ republiki wenesprzyja³a tym tendencjom li- zuelskiej. Hiszpanie przecz¹c na to, ¿e wyzwolone hisz- chodz¹ do kontrofensywy i
pañskie kolonie bêd¹ dla niej opanowuj¹ po³o¿enie. Bolivar
rynkiem zbytu. W tych warun- zmuszony jest uciekaæ na Ankach, kiedy Francja Napoleona tyle Holenderskie, sk¹d przeosadza na tronie hiszpañskim dostaje siê do Kolumbii (wówJózefa Bonaparte (1808) w czas Nowa Grenada) gdzie w
koloniach Kreole organizuj¹ mieœcie Cartagena miejscowa
swoje rady (juntos) popieraj¹- junta og³osi³a niepodleg³oœæ i
ce internowanego przez Fran- mianowa³a Bolivara generacuzów Ferdynanda VII. Pod ³em. W 1813 si³y dowodzone
has³em wiernoœci monarchii przez Bolivara odzyskuj¹ Cahiszpañskiej by³o to uchwyce- racas, stolicê Wenezueli, a on
nie w swoje rêce inicjatywy po- sam zostaje okrzykniêty „Wyzwolicielem” (El Libertador). W
praktyce oznacza³o to dyktaturê osobist¹ opart¹ na armii, co
by³o chyba koniecznoœci¹ w
ówczesnych warunkach.
Przeciwko Bolivarowi wystêjest wiêcej ni¿ miejsc na sali gim- puj¹ ch³opi i Indianie o przenastycznej. Og³oszono rów- konaniach rojalistycznych: wynie¿ konkurs dla gimnazjali- daje siê, ¿e pod has³em obrostów na najciekawszy projekt ny w³adzy królewskiej chcieli
„Nietypowego uk³adu okreso- po prostu za³atwiæ swoje powego”. Prace wykonane do- rachunki z Kreolami. Bolivar
woln¹ technik¹ mo¿na sk³a- ponosi klêskê i wraca do Kolumbii, nadal bêd¹c naczelnym
daæ do po³owy marca. Rozwodzem powstañców. Kiedy
strzygniêcie konkursu, wystajednak w 1815 r. przybywa korwa najciekawszych projektów
pus ekspedycyjny z Hiszpanii,
i wrêczenie nagród laureatom
powstanie chwilowo upada i
nast¹pi podczas Festynu Che- sam Wyzwoliciel musi uciekaæ
micznego. Tê otwart¹ impre- na Jamajkê i Haiti.
zê zaplanowano na 11 kwietW 1816 r. jednak powraca z
nia 2008 roku. Uczniowie kola
grup¹ zwolenników, zajmuj¹c
chemicznego wykonaj¹ szereg
wenezuelsk¹ wyspê Margarita,
efektownych i ciekawych ekspe- gdzie zwo³a³ Kongres i og³osi³
rymentów, a na uczestników zniesienie niewolnictwa. Uzyczeka wiele atrakcji i konkursów. ska³ doœæ powa¿ne poparcie,
Szczegó³owe informacje mo¿na co pozwoli³o mu przenieœæ
uzyskaæ ze strony internetowej
Kongres do miejscowoœci Anwww.technikumchemiczne.edu.pl gostura nad Orinoko (dzisiaj
lub pod numerami telefonów Ciudad Bolivar - Miasto Bolivara), gdzie w 1819 r. powtórnie
022 6173374, 022 6175236.

Atrakcje w chemiku
Ma³o kto wie, ¿e przy ul. Saskiej 78 mieœci siê jedyna w Warszawie szko³a chemiczna. Technikum Chemiczne Nr 3 od lat organizuje wiele ciekawych imprez
w ramach popularyzacji chemii
jako nauki doœwiadczalnej. W listopadzie i grudniu bie¿¹cego
roku szkolnego w laboratoriach
szko³y zosta³y przeprowadzone
zajêcia praktyczne przygotowuj¹ce uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum do „Konkursu
Chemii Doœwiadczalnej”. Akcja
spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów
i nauczycieli. 15 stycznia 2008
roku do konkursu przyst¹pi 144
uczniów z 28 gimnazjów z Warszawy i okolic. „Chemik” zaprasza równie¿ na wyk³ady popularnonaukowe poparte doœwiadczeniami. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e
trzeba bêdzie pomyœleæ o dodatkowych terminach bo chêtnych

proklamowano niepodleg³oœæ
Wenezueli, a nastêpnie – Wielkiej Kolumbii, pañstwa obejmuj¹cego dzisiejsze pañstwa: Wenezuela, Kolumbia (wówczas
wraz z Panam¹) i Ekwador. To
w³aœnie uda³o siê zaj¹æ wojskom Bolivara. Ostatnie oddzia³y hiszpañskie w Wenezueli wyparto w 1821 r.
W rêkach Hiszpanów pozosta³o jednak Wicekrólestwo
Peru, obejmuj¹ce Peru i Boliwiê, co stwarza³o sta³e zagro¿enie. Ju¿ w 1821 r. próbowa³
je wyprzeæ argentyñski dowódca Jose de San Martin, który
zaj¹³ Limê i og³osi³ niepodleg³oœæ, jednak wycofa³ siê z
dzia³alnoœci politycznej po rozmowie z Bolivarem. Wojska
tego ostatniego przesz³y do
ofensywy i w dwóch bitwach
pod Junin (dowodzi³ bezpoœrednio Wyzwoliciel) i Ayacucho (tam dowodzi³ marsza³ek
Sucre) – Hiszpanie zostali rozbici. W 1825 r. og³oszono niepodleg³oœæ Górnego Peru jako
Boliwii. Wojna wyzwoleñcza
dobieg³a koñca, a dumne zdanie latynoskiego przywódcy
„¯o³nierze, jedna czwarta œwiata jest pomnikiem waszej chwa³y” wypowiedziane po Ayacucho, opisywa³o rzeczywistoœæ.
W nowej sytuacji politycznej
Bolivar, utrzymuj¹c prezydenturê Wielkiej Kolumbii, zosta³ te¿
wybrany do¿ywotnim prezydentem Peru. Pojawi³y siê trudnoœci, na które reagowa³ represjami, tak¿e wyrokami œmierci, nie
zawsze uzasadnionymi. Zaczê³a narastaæ opozycja, szermuj¹ca has³em „Wyzwoliæ Kolumbiê od Wyzwoliciela”. W 1829 r.
wybucha w Caracas powstanie,
rozlewaj¹ce siê na Wenezuelê.
Bolivar sk³ada dymisjê, któr¹
przyjêto. Umiera w 1830 r. W
tym samym czasie rozpad³o siê
jego wa¿ne polityczne osi¹gniêcie: Wielka Kolumbia dzieli siê
na Wenezuelê, Kolumbiê i
Ekwador.
Mimo wszystkich swoich
b³êdów pozosta³ w historii jako
ten, kto najbardziej przyczyni³
siê do powstania niepodleg³ych pañstw Ameryki Po³udniowej.
Tomasz Szczepañski

