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PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Wokó³ Rembieliñskiej
Podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Rembieliñskiej
8 dowiedzieliœmy siê, ¿e z winy SM „Bródno” pacjenci i
obs³uga medyczna nie maj¹ dostêpu do miejsc parkingowych, a podjechaæ do wejœcia nie mog³aby nawet karetka
pogotowia ratunkowego. O
wyjaœnienia na temat przyczyn tego stanu i mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu
poprosiliœmy S³awomira
Antonika, zastêpcê burmistrza Dzielnicy Targówek,
przewodnicz¹cego Rady
Wszystkie osoby maj¹ce
Nadzorczej Spó³dzielni
trudnoœci ze s³yszeniem
Mieszkaniowej „Bródno”.
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
Problem narasta³ przez lata.
porady audioprotetyka w
Przy podziale, a w³aœciwie przy
gabinecie firmy Fonikon,
wydzieleniu siê SM „Bródno” z
który mieœci siê vis a` vis
RSM „Praga”, nast¹pi³o przeSzpitala Bródnowskiego
kazanie do SM „Bródno” obiekprzy ulicy Kondratowicza 37,
tu, u¿ytkowanego przez przynr tel. 22 353 06 20.
chodniê. Jest to budynek poFonikon jest laureatem wy³o¿ony na dzia³ce, objêtej poró¿nienia Firma Godna Zaufarozumieniem miêdzy Dzielnic¹
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparaPraga Pó³noc a SM „Bródno”
tów s³uchowych i akcesoriów
– jako teren spó³dzielni. Obiekt
firmy Oticon, która od ponad
zosta³ wprowadzony do doku100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
mentacji finansowo-ksiêgowej
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
spó³dzielni. Te informacje trudZ tym og³oszeniem
no kwestionowaæ – widzia³em
badanie s³uchu gratis
tabele amortyzacyjne, sprawi 5% rabatu
dzi³em, czy jest op³acany pona aparat s³uchowy!
datek od nieruchomoœci od

Wietnamskie
Zbadaj
po¿egnanie z Prag¹? s³uch
Stadion Dziesiêciolecia niemal przez dwadzieœcia lat
dawa³ pracê tysi¹com pracowników najwiêkszego miêdzynarodowego targowiska w tej czêœci œwiata, a znacz¹cy udzia³ w niepowtarzalnym wizerunku tego miejsca
mia³a spo³ecznoœæ wietnamska. Jeszcze niedawno tylko
na Stadionie i w jego okolicy znajdowa³o siê kilkanaœcie
barów i ponad tysi¹c wietnamskich stoisk.
Mieszkañcy Warszawy po- wa¿ tylko tak bêdzie mo¿na
trafi¹ doceniæ wyj¹tkowoœæ utrzymaæ ten obiekt, na razie
wietnamskiej kultury, w tym jednak nikt nie zak³ada takiekulinarnej, o czym œwiadczy go scenariusza.
ostatnia nominacja do nagród
Targowisko poma³u zamieWdechy 2009 - konkursu Ga- ra, wiêkszoœæ handluj¹cych
zety Wyborczej. Bary wiet- ju¿ siê przenios³a, b¹dŸ przenamskie na Stadionie Dzie- niesie siê w najbli¿szym czasiêciolecia znalaz³y siê tam w sie pod Warszawê, do Wólki
kategorii „miejsce roku”.
Kosowskiej. Byæ mo¿e to
Stadion wraca do swej ostatnia chwila, aby ocaliæ od
podstawowej funkcji, co nie zapomnienia wietnamskie
powinno nas martwiæ. Choæ œlady na Pradze. Muzeum
z³oœliwi twierdz¹, ¿e po Euro Warszawskiej Pragi zabiega
dokoñczenie na str. 3
2012 wróci tu handel, ponie-

dokoñczenie na str. 2
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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.
Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GINEKOLOGIA
♦ wymra¿anie nad¿erek
♦ leczenie hormonalne:
bezp³odnoœæ, antykoncepcja, menopauza
♦ prowadzenie ci¹¿y
- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka

7
tel. 22 619-81-94
www.demeter.com.pl

Dziœ Popielec
Skoñczy³ siê karnawa³, dzisiaj przypada Œroda Popielcowa, zwana niegdyœ Wstêpn¹ Œrod¹, która w kalendarzu chrzeœcijañskim rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu, przygotowuj¹cy nas do Œwi¹t Wielkanocy.
Popielec to dzieñ szczególny, który wprowadza nas w
nastrój zadumy, powagi i refleksji.
W tym dniu podczas Mszy przeznaczony by³ wy³¹cznie
œw. kap³an posypuje g³owy dla osób publicznie odprawiawiernych popio³em, wyg³a- j¹cych pokutê. W XI w. papie¿
szaj¹c przy tym jedn¹ z Urban II uczyni³ go obowi¹dwóch formu³: „Prochem je- zuj¹cym zwyczajem w ca³ym
steœ i w proch siê obrócisz” Koœciele. Popió³ do posypylub „Nawracajcie siê i wierz- wania g³ów uzyskuje siê z
cie w Ewangeliê”, co ma przy- palm wielkanocnych, poœwiêpominaæ cz³owiekowi o kru- conych w Niedzielê Palmow¹
choœci jego ¿ycia i potrzebie ubieg³ego roku.
pokuty.
W Œrodê Popielcow¹ oboRytua³ ten wprowadzony wi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od
dokoñczenie na str. 2
zosta³ ok. IV w., ale najpierw
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GroŸby karalne
Mam problemy z pewn¹ osob¹, która od pewnego czasu wysy³a do mnie wulgarne
smsy i anonimowe listy zawieraj¹ce groŸby, w tym nawet wysy³a je do zak³adu pracy,
¿¹daj¹c wymyœlonej sumy pieniêdzy, ubli¿a mi i mojej rodzinie. Potrzebujê pomocy,
poniewa¿ nie wiem, co z tym zrobiæ?
Tomasz A.
Zachowanie opisane w py- uniemo¿liwia wszczêcie po- pokrzywdzonego, ale z urzêtaniu mo¿e wype³niaæ zna- stêpowania karnego. Kolej- du. Oznacza to, ¿e uprawniomiona czynu z art. 190 § 1 kk nym artyku³em, na podstawie ny organ ma obowi¹zek wszlub art. 191 § 1.kk. Poniewa¿ którego osoba Pana nêkaj¹- cz¹æ postêpowanie niezale¿nie zosta³y podane dok³adne ca, mo¿e zostaæ poci¹gniêta nie od woli osoby pokrzywokolicznoœci pope³nienia czy- do odpowiedzialnoœci karnej dzonej. Pan natomiast powinu, trudno jest jednoznacznie jest art. 191 kk. Zgodnie z jego nien z³o¿yæ zawiadomienie o
stwierdziæ, który z art. móg³by brzmieniem, kto stosuje prze- przestêpstwie i opisaæ dok³admieæ zastosowanie. Zgodnie moc wobec osoby lub groŸbê nie ca³¹ sytuacjê, tak aby
z art. 190 §1 kk, kto grozi in- bezprawn¹ w celu zmuszenia umo¿liwiæ uprawnionemu
nej osobie pope³nieniem innej osoby do okreœlonego organowi dzia³anie.
Podstawa prawna: Kodeks
przestêpstwa na jej szkodê dzia³ania, zaniechania lub
lub szkodê osoby najbli¿szej, znoszenia, podlega karze po- karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
je¿eli groŸba wzbudza w za- zbawienia wolnoœci do lat 3. (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553).
Kancelaria Prawna
gro¿onym uzasadnion¹ oba- Paragraf drugi tego artyku³u
Leximus
wê, ¿e bêdzie spe³niona, pod- stanowi natomiast, ¿e je¿eli
lega grzywnie, karze ograni- sprawca dzia³a w sposób
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
czenia wolnoœci albo pozba- okreœlony powy¿ej w celu wy- tel. 22 215 69 84, 22 698 22 19
wienia wolnoœci do lat 2. Œci- muszenia zwrotu wierzytelnotel. kom. 500 020 048
ganie przestêpstwa nastêpu- œci, podlega karze pozbawie515 134 071
je na wniosek pokrzywdzone- nia wolnoœci od 3 miesiêcy do
go. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w lat 5. To przestêpstwo, w odjednostce policji lub prokura- ró¿nieniu od poprzedniego,
turze. Brak takiego wniosku nie jest œcigane na wniosek

TERMEK

Zaproszenie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza:
- 23 lutego o godz. 17 na prelekcjê „Odbudowa Zamku
Królewskiego w Warszawie w latach 1946-2008”, któr¹ poprowadzi p. Bo¿enna Wiórkiewicz.
- 10 marca o godz. 17 na prelekcjê „Dzieje sprawy Katynia”,
któr¹ poprowadzi dr Tomasz Szczepañski.
Miejsce spotkania: Wypo¿yczalnia nr 29, ul. Rembieliñska 6a.
Wstêp wolny!

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

Dziœ Popielec
dokoñczenie ze str. 1

pokarmów miêsnych i post œcis³y, czyli ograniczenie iloœci
posi³ków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.
Mimo ¿e Œroda Popielcowa nie obliguje wiernych do uczestniczenia we Mszy Œwiêtej i jest normalnym dniem pracy, to
jednak w koœcio³ach gromadz¹ siê t³umy, porównywalne do
tych w czasie najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich. Próbowano ró¿nie t³umaczyæ ten fenomen, ale najbardziej prawdopodobnym powodem popularnoœci Popielca jest chêæ zatrzymania siê, wewnêtrzna potrzeba wyciszenia i refleksji, aby
jak najlepiej przygotowaæ siê do Œwi¹t Wielkanocy.
J.

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl
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Wokó³ Rembieliñskiej
dokoñczenie ze str. 1

tego obiektu. Problem polega
na tym, ¿e do roku 1996 ZOZ
Bródno mia³ podpisan¹ ze
spó³dzielni¹ umowê najmu. Ta
umowa zosta³a, oczywiœcie,
rozliczona.
W roku 2002 Wojewoda
Mazowiecki wyda³ decyzjê
komunalizacyjn¹, stwierdzaj¹c¹, ¿e w³aœcicielem gruntu
jest miasto sto³eczne Warszawa i tak jak w przypadku
wszystkich gruntów komunalnych - w³aœcicielem powinien
byæ samorz¹d terytorialny,
czyli w³aœciwa gmina. W³aœcicielami mog¹ byæ osoby fizyczne, jak równie¿ osoby
prawne. W tym okresie obowi¹zywa³a zasada sprawdzenia, czy grunt by³ przedmiotem zabudowy komunalnej,
czy stanowi³ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa; wtedy w trybie
decyzji komunalizacyjnej to
w³adanie by³o przekazywane
samorz¹dowi terytorialnemu.
Wskutek pomy³ki, albo na
podstawie nie do koñca
sprawdzonych informacji, w
decyzji z 2002 roku znalaz³o
siê stwierdzenie, ¿e zabudowa znajduj¹ca siê na tej dzia³ce gruntu równie¿ stanowi
w³asnoœæ miasta. Decyzja ta
zosta³a zaskar¿ona. W Ministerstwie Infrastruktury toczy
siê postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Z najnowszych informacji,
które uzyska³em od pe³nomocnika SM „Bródno”, wynika, ¿e decyzja ta zosta³a w
trybie administracyjnym
uchylona, jako wydana niezgodnie z prawem. Doku-

ment, który okreœla zakres
bezpodstawnoœci omawianej
decyzji, uka¿e siê w drugiej
po³owie lutego. Wtedy mo¿na bêdzie wiêcej powiedzieæ
na ten temat. Na pewno sytuacja siê wyjaœni, jeœli chodzi o wskazanie w³adaj¹cego,
b¹dŸ uniewa¿nienie decyzji w
pe³ni.
Jak wygl¹da sprawa administrowania tym terenem? Na
mocy porozumienia miêdzy
Dzielnic¹ Praga Pó³noc (Targówek wchodzi³ w tê strukturê) a SM „Bródno” – regulacja stanów prawnych nieruchomoœci na terenie Bródna
i gruntów, którymi administruje spó³dzielnia, mia³a zakoñczyæ siê z koñcem 1996 roku.
Teren, o którym mówimy, objêty by³ tym porozumieniem.
Zosta³y tam zaznaczone granice, wprawdzie nie dzia³ek
ewidencyjnych, lecz terenu
jako obszaru. Minê³o 14 lat i
teren nadal jest nie uregulowany prawnie.
Przeprowadzi³em rozmowê
z kierownikiem administracji
osiedla „Wysockiego”. Jest on
zobowi¹zany do nale¿ytego
administrowania terenami,
które wchodz¹ w sk³ad terenów zajêtych przez SM „Bródno”. W swojej ewidencji ksiêgowej ma budynek przy ul.
Rembieliñskiej 8; teren przyleg³y równie¿ musi byæ przez
niego administrowany. Miejsca postojowe przy budynku
wymalowano, by uporz¹dkowaæ parking. Dotychczas
mieszkañcy ustawiali samochody, jak chcieli; utrudnia³o

to ruch i porz¹dkowanie terenu, a tak¿e funkcjonowanie
przychodni. Ide¹ by³o rotacyjne funkcjonowanie miejsc w
otoczeniu przychodni: wieczorem, w nocy, nad ranem i
w weekendy korzystaliby z
nich mieszkañcy; jad¹c do
pracy – zwalnialiby miejsca,
by mogli z nich korzystaæ pacjenci. Zima, zw³aszcza tak
œnie¿na jak w tym roku, zweryfikowa³a te plany; u¿ytkownicy tych miejsc w wiêkszoœci
pozostawiali samochody na
ca³¹ dobê. Mam zapewnienie
kierownika administracji osiedla, ¿e gdy tylko bêdzie to
mo¿liwe, „wykopertuje” podejœcia i podjazdy dla karetek, co umo¿liwi pacjentom i
zespo³om ratunkowym bezpoœredni dostêp do wejœcia
do przychodni.
Dalsze czynnoœci, zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowaniem przychodni, dyrekcja
ZOZ Bródno powinna uzgodniæ z zarz¹dem SM „Bródno”
lub jej pe³nomocnikiem.
Dziêkujemy za przekazane
informacje. O podejmowanych decyzjach i dzia³aniach
bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co.
Zofia Kochan

ul. Jagielloñska 11

Masz problemy ze s³yszeniem telewizji, radia? Nie rozumiesz mowy?
Prawie wszyscy u¿ytkownicy aparatów s³uchowych
zwracaj¹ uwagê na problemy ze s³yszeniem i rozumieniem
mowy podczas ogl¹dania programów telewizyjnych, czy
s³uchania radia. Dlaczego tak jest, mimo coraz lepszych
aparatów s³uchowych?
W zale¿noœci od nadawanego programu, np. film akcji ha³as i mowa dobiegaj¹ z tej samej strony, z tego samego
g³oœnika. Dlatego system mikrofonów kierunkowych w aparacie s³uchowym, który pomaga s³yszeæ w ha³asie, w tej
sytuacji nie poprawi zrozumienia mowy. G³oœnik w telewizorze
zazwyczaj nie jest najwy¿szej jakoœci. Czêsto poprzez du¿¹
i plastikow¹ obudowê telewizora dochodzi do rezonansu i
wszystko zaczyna siê zlewaæ. Programy telewizyjne nadawane
s¹ w ró¿nej g³oœnoœci. Podczas ogl¹dania telewizji prawie
nigdy nie ma idealnej ciszy otoczenia. Szum ulicy, poprzez
uchylone okno, rozmowa domowników w drugim pokoju,

Praga: ul. Targowa 69/71
(obok poczty naprzeciwko Carrefoura)
tel. 022 670-29-26, 618-83-60
kom. 0504-276-096
Bródno: ul. Wyszogrodzka 1
(róg Rembieliñskiej)
tel. 022 674-66-06, 674-19-02
kom. 0507-163-573

Bernafon Veras - najnowsze
szwajcarskie aparaty s³uchowe
odg³osy dobiegaj¹ce z kuchni – to tylko niewielka czêœæ
sygna³ów otoczenia, które skutecznie pogarszaj¹ rozumienie mowy podczas ogl¹dania telewizji. Jeœli ktoœ u¿ywa tylko
jednego aparatu s³uchowego przy niedos³uchu obustronnym,
rozumienie mowy bêdzie na bardzo niskim poziomie.
Sytuacjê mo¿e znacznie poprawiæ bezpoœrednie, bezprzewodowe
po³¹czenie aparatów s³uchowych do telewizora, radia, telefonu,

¯oliborz: ul. Elbl¹ska 67
(róg Broniewskiego naprzeciwko
Galerii ¯oliborz, wejœcie z ty³u budynku)
tel. 022 663-39-23, kom. 0516-164-815
Centrum: ul. Oleandrów 5
(miêdzy Poln¹ a Marsza³kowsk¹,
naprzeciwko szpitala na Litewskiej)
tef. 022 825-35-82, kom. 0509-554-661

czy sprzêtu audio. Tak¹ mo¿liwoœæ posiadaj¹ najnowsze,
szwajcarskie aparaty s³uchowe Bernafon. Jak to dzia³a?
Sercem systemu jest niewielkie urz¹dzenie SoundGate,
które odbiera sygna³ z dowolnego urz¹dzenia audio i
przekazuje go bezpoœrednio do aparatów s³uchowych.
Do telewizora lub innego urz¹dzenia nale¿y pod³¹czyæ
ma³y TV adapter. Poprzez Adapter telefoniczny istnieje
mo¿liwoœæ bezprzewodowej transmisji rozmowy ze stacjonarnej linii telefonicznej, natomiast telefon komórkowy ³¹czy
siê z SoundGate przez bluetooth.
Co otrzymujemy dziêki tej technologii?
Przede wszystkim dobre s³yszenie i rozumienie mowy z
telewizji, radia, telefonu stacjonarnego i komórkowego, mo¿liwoœæ
s³uchania ulubionej muzyki. System mo¿na wypróbowaæ
w gabinetach Audio Med przy ul. Targowej i Wyszogrodzkiej.
PrzyjdŸ i zobacz jak mo¿na ogl¹daæ i s³uchaæ telewizji.

Mokotów: ul. Pu³awska 108/112
(w pobli¿u ul. Malczewskiego,
sklep sprzêtu rehabilitacyjnego),
tet. 022 646-80-00, kom. 0516-044-714
Ochota: ul. Grójecka 19/25 19/25
(róg Niemcewicza)
tel./fax 022 658-43-77
kom. 0509-959-356

S³u¿ew: Centrum Handlowe Land
(przystanek Metro S³u¿ew)
ul. Wa³brzyska 11, I piêtro paw. 161
tel. 022 549-91-02, 549-91-03
kom. 0512-156-018

www.audiomed.com.pl

Wietnamskie po¿egnanie z Prag¹?
dokoñczenie ze str. 1

o zdjêcia dokumentuj¹ce
dzia³alnoœæ targowiska i ¿ycie
pracuj¹cych tu Wietnamczyków. Tak¹ potrzebê widz¹
tak¿e przedstawiciele tej spo³ecznoœci z Wietnamskiego
Domu Kultury przy ul. Zamoyskiego 4. Najwiêkszym problemem jest w tej chwili istniej¹cy od lat zakaz fotografowania wprowadzony przez
zarz¹dcê targowiska, firmê
Damis, skrupulatnie egzekwowany przez ochroniarzy.
Muzeum Warszawskiej Pragi
w trybie pilnym wyst¹pi o
zniesienie tych restrykcji.
Trwa wojna z czasem - wszyscy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e byæ
mo¿e za dwa miesi¹ce znikn¹
niezwyk³e plenery, a zw³aszcza wpisani w nie ludzie.
Zdjêcia wykonaj¹ Wietnamczycy - oni najlepiej
znaj¹ topografiê miejsca,
dzia³aj¹ce tam dziesi¹tki stoisk i sklepów, barów z trady-

• PSYCHOTERAPIA
• DIAGNOZA
• INTEGRACJA
SENSORYCZNA
• LOGOPEDIA
• DORADCTWO
ZAWODOWE
DZIECI, DOROŒLI
ul. Pszczyñska 26/57
tel. 22 253 49 47

cyjnym jedzeniem, wietnamskich lekarzy, specjalistów od
akupunktury czy t³umaczy.
Targowisko mia³o te¿ w³asn¹
geografiê wype³nion¹ nazwami z ojczystego kraju, nieznan¹ obcym.
Wraz z likwidacj¹ bazaru,
zamiera tak¿e ruch w Wietnamskim Domu Kultury Thang
Long przy Zamoyskiego, który od lat s³u¿y³ rodakom z pobliskiego Stadionu. Znajduje
siê tam wypo¿yczalnia tradycyjnych strojów, kawiarenka
internetowa i mini-muzeum.
Mo¿na tu by³o poæwiczyæ wietnamski taniec, pos³uchaæ koncertu, zagraæ w bilard czy poczytaæ publikacje w rodzimym
jêzyku. Tu odbywa³y siê tak¿e huczne wietnamskie wesela na kilkaset osób.
Dom kultury jest w³asnoœci¹ prywatn¹, a jego dzia³alnoœæ skierowana g³ównie do
Wietnamczyków, ale za
spraw¹ usytuowanej tu¿ obok
repliki pagody Œwi¹tyni Literatury w Hanoi oraz ciekawych dla Europejczyków eksponatów, sta³ siê elementem
trasy turystycznej wiod¹cej
œladami zamieszkuj¹cych na
Pradze kultur i budzi coraz
wiêksze zainteresowanie.
Spo³ecznoœæ wietnamska
w ciekawy sposób zaistnia³a
na tle Pragi podczas ostatniego œwiêta ul. Z¹bkowskiej,
przyci¹gaj¹c warszawiaków
regionalnymi przysmakami i

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4 ust. 1 i § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
(zmienionego zarz¹dzeniem Nr 3869 z dnia 18.11.2009 r.)
og³asza
na dzieñ 18 marca 2010 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
i na dzieñ 19 marca 2010 r.
PRZETARG USTNY (okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu,
przetargu wywieszone bêd¹ od dnia 17.02.2010 r.
na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy
ul. Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 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, przetargu mo¿na
uzyskaæ u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty
w Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438,
tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

egzotyk¹. Ale tak¿e Praga o
niej nie zapomina, choæby
ostatnio, przy okazji spotkania zorganizowanego przez
Dom Kultury na D¹browszczaków i Fundacjê Arteria z
okazji wietnamskiego Nowego Roku.
Czy koniec Jarmarku Europa to kres obecnoœci Wietnamczyków na Pradze? Z
pewnoœci¹ nie. Bêdzie ich
mo¿na spotkaæ na targowisku
przy Marywilskiej na Bia³o³êce, byæ mo¿e tak¿e na Pradze pozostan¹ najcenniejsze
zbiory muzealne i zyskaj¹ odpowiedni¹ oprawê. Stowarzyszenie Wietnamczyków w
Polsce pragnie pozyskaæ
œrodki unijne na ten cel i poszerzyæ zbiory o eksponaty z
innych krajów Dalekiego

Wschodu. W ten sposób zyskalibyœmy na Pradze ju¿
drugie muzeum...
Powitajmy wiêc z nadziej¹
Wietnamski Nowy Rok pod
patronatem Tygrysa, który
sprzyja zmianom i odwa¿nym
posuniêciom. Oby ich na Pradze nie zabrak³o.
Kr.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Pieszy bezradny
Zima nie ma zamiaru ust¹piæ. I jeœli wszyscy siê
zgodzimy, ¿e przewa¿nie wszystkie g³ówne ulice s¹
czarne, a na osiedlowych jest gorzej, to ka¿dy chyba
przyzna, ¿e stan chodników wo³a o pomstê do nieba. Odkopane w¹skie œcie¿ki z trudem pozwalaj¹ na
przejœcie jednej osobie. Kto za to odpowiada?
Za odœnie¿anie w Dzielni- dnia 01.04.2009 r. do dnia
cy Praga Pó³noc odpowie- 30.04.2010 r. wynosi 0,38 z³/
dzialne s¹ dwie jednostki - m 2 miesiêcznie w skali ca³eZarz¹d Gospodarowania Nie- go roku.
ruchomoœciami i Zarz¹d PraW okresie od 1 listopada
skich Terenów Publicznych do 31 marca w sk³ad p³acy
poinformowa³a nas rzecznik dozorców wchodzi dodatek
prasowy urzêdu dzielnicy p³acony za usuwanie œnieMarta Zawi³a-Pi³at. Zarz¹d gu z utwardzonych ci¹gów
Praskich Terenów Publicz- komunikacyjnych. Do dnia
nych odpowiada za utrzyma- 31.03.2009 r. wynosi³ 0,11
nie zimowe ulic gminnych o z³/m2 miesiêcznie, a od dd³ugoœci 22 km i fragmentów nia 01.04.2009 r. do dnia
chodników o pow. 35 131 m 2 30.04.2010 r. wynosi 0,20
w Dzielnicy Praga Pó³noc. W z³/m2 miesiêcznie. Nale¿y
bud¿ecie na 2010 rok Zarz¹- zauwa¿yæ, i¿ dodatek ten
du Praskich Terenów Publicz- jest dodatkiem sta³ym w ponych na „zimowe oczyszcza- danym okresie, na wyp³atê
nie ulic” zaplanowana zosta- którego nie maj¹ wp³ywu
³a kwota 200 000 PLN. W opady œniegu. Od dnia
2009 roku zaplanowane zo- 01.05.2010 r. dodatek za
sta³o 154 000 PLN, a wyda- usuwanie œniegu z utwarno 153 966,73.
dzonych ci¹gów pieszych
Zarz¹d Gospodarowania zostanie zlikwidowany i nie
Nieruchomoœciami admini- bêdzie stanowi³ sk³adnika
struje 425 budynkami miesz- wynagrodzenia dozorcy,
kalnymi bêd¹cymi w 100% bêd¹ oni zobowi¹zani do
w³asnoœci¹ m. st. Warszawy. usuwania œniegu w ramach
Na koniec ub. roku ZGN wynagrodzenia za sprz¹taadministrowa³ powierzchni¹ nie powierzchni utwardzo171667 m2, która wymaga nych. Warto jednak podkreodœnie¿ania w okresie zimo- œliæ, ¿e dotyczy to budynwym. Czynnoœci zwi¹zane z ków komunalnych, a nie
usuwaniem œniegu z utwar- wspólnot lub spó³dzielni.
dzonych ci¹gów pieszych
Co jednak zrobiæ, jeœli
wykonywane s¹ przez do- przejœcie chodnikiem zagrazorców budynków. Sprz¹ta- ¿a naszemu ¿yciu i zdrowiu?
nie utwardzonych ci¹gów Mo¿na siê poskar¿yæ. W
pieszych kosztowa³o do dnia przypadku domów komunal31.03.2009 r. 0,293 z³/m2 nych do administracji, oto
miesiêcznie, natomiast od namiary:

- dyrekcja ZGN
tel. 22 205 41 00
lub AOM
- ul. Mackiewicza Nr 11
22 205 40 70
- ul. Tarchomiñska Nr 14
22 205 40 60
- ul. Bródnowska Nr 24
22 205 40 80
- ul. Burdziñskiego Nr 7
22 205 40 50
Jak nas poinformowa³a
Pani Rzecznik, w tym roku nie
by³o zbyt du¿o skarg, ale te
informacje nie dotycz¹ wspólnot i spó³dzielni. Kilkakrotnie
zdarzy³o siê, ¿e Zarz¹d Gospodarowania Nieruchomoœciami sam interweniowa³ w

stra¿y miejskiej w sprawie odœnie¿ania w budynkach nale¿¹cych do wspólnot. I choæ
nie namawiamy do skar¿enia,
z tej mo¿liwoœci warto skorzystaæ, gdy zagra¿aj¹ nam zwisaj¹ce i nie zabezpieczone
sople lub poruszanie siê po
chodniku zagra¿a naszemu
¿yciu i zdrowiu. Przypominamy ca³odobowy numer stra¿y miejskiej: 986. Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e w razie nieszczêœliwego wypadku na
nieodœnie¿onym chodniku
lub w wyniku uderzenia soplem mo¿na domagaæ siê
odszkodowania od w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku, który ma obowi¹zek ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoœci
cywilnej. Konieczni jednak s¹
œwiadkowie! Oby siê to nam
jednak nie przydarzy³o. Czekamy na wiosnê.

DAM PRACÊ
DODATKOW¥
502-331-896

Lokalna najlepsza
Z badania przeprowadzonego przez PBI wynika, ¿e dla
ankietowanych internautów sieæ stanowi podstawowe Ÿród³o informacji o swoim regionie. Internauci korzystaj¹ z niej
nie tylko najchêtniej, ale równie¿ regularnie. Chêtnie te¿
dziel¹ siê w internecie wiedz¹ na temat wydarzeñ regionalnych. Dziewiêciu na dziesiêciu (91 proc.) internautów w wieku 18-54 lat wiedzê na temat swojej miejscowoœci (regionu) czerpie z internetu. Jest to najchêtniej wybierane Ÿród³o informacji na ten temat. Kolejne stanowi¹ lokalne gazety, po które w poszukiwaniu informacji regionalnych
siêga niemal dwie trzecie (63 proc.) ankietowanych. (wyt³uszczenie pochodzi od red.)
Badanie na zlecenie PBI zrealizowa³ IMAS International na
próbie 507 internautów w wieku 18-54 lata. Pytania zadano w
ramach badania Omnibus Online w dniach 12–16 listopada.
Za: „Marketing przy kawie” (28 stycznia 2010 r.)
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LIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

K³opoty z zim¹ i z poczt¹
Sporo uchwa³ przyjêto na
pierwszej w 2010 sesji bia³o³êckiej rady. Pozytywnie zaopiniowano plan zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe dla
po³udniowo – wschodniej
czêœci dzielnicy z zastrze¿eniem, ¿e ów plan po przyjêciu odpowiedni¹ uchwa³¹
przez Radê Warszawy nale¿y przekazaæ do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa, RWE STOEN S.A.
Vattenfall Heat Poland S.A. i
SPEC celem koordynacji rozwoju urbanistycznego z planami rozwoju przedsiêbiorstw

energetycznych. Plany zagospodarowania przestrzennego powinny byæ tak konstruowane, by przewidywane
szerokoœci dróg publicznych
uwzglêdnia³y mo¿liwoœæ
umieszczenia w nich sieci
cieplnej. W tym samym celu
plany budowy osiedli wielorodzinnych powinny respektowaæ odpowiednie szerokoœci
dróg osiedlowych.
Do sk³adu doraŸnej komisji mieszkaniowej powo³ano
radnego Jacka Grucha³ê vel
Gruchalskiego. Odpowiedni¹
uchwa³¹ radni wnioskowali do
Rady Warszawy o nadanie
imienia „Warsa i Sawy” przedszkolu nr 76 przy Odkrytej.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnago (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e wszczêto
postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 13.10.2009 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN 40 PE,
na dzia³kach ew. nr 9/20, 9/18 i 111 w obrêbie 4-01-27, w
drodze dojazdowej do ulicy Kêpa Tarchomiñska, w Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Kolej¹ miejsk¹
z Bia³o³êki
1 marca rusza miejska kolej z Warszawy Gdañskiej do
Legionowa i Wieliszewa. Mieszkañcy Bia³o³êki, szczególnie jej zielonej czêœci, zapewne odetchn¹ z ulg¹, bêd¹
bowiem mieli bezkolizyjne i wygodne po³¹czenie ze stacj¹
metra, a tym samym z centrum stolicy.
25 lutego zostanie podpisana umowa pomiêdzy Zarz¹dem
Transportu Miejskiego i spó³k¹ Koleje Mazowieckie, wspólnie
realizuj¹cymi przedsiêwziêcie. Nie uda³oby siê, gdyby nie œcis³a wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi województwa mazowieckiego, ze sto³ecznymi samorz¹dami dzielnicowymi, z
w³adzami samorz¹dowymi powiatu legionowskiego, miasta Legionowa i gminy Wieliszew. Poci¹gi linii S-9, bo tak¹ nazwê
otrzyma³a nowa linia kolei miejskiej, bêd¹ kursowa³y w dni robocze 37 razy w ka¿d¹ stronê. W godzinach szczytu 13 poci¹gów dowiezie pasa¿erów do stacji Legionowo, 17 - do przystanku PKP Legionowo Piaski, zaœ 7 - do stacji PKP Wieliszew. Tabor dostarczy spó³ka Koleje Mazowieckie. Zarz¹d
Transportu Miejskiego obiecuje wprowadzenie korzystnych równie¿ dla pasa¿erów z Bia³o³êki - zmian w uk³adzie komunikacyjnym, takich, które zapewni¹ wygodny dojazd do linii kolejowej. W poci¹gach bêdzie obowi¹zywaæ wy³¹cznie taryfa ZTM.
Pasa¿erowie bêd¹ mogli korzystaæ ze wszystkich rodzajów i
typów biletów ZTM – od dobowego wzwy¿. Szczegó³y rozk³adu jazdy poci¹gów bêd¹ znane ju¿ niebawem.
(egu)

Zima, daj¹ca siê we znaki
wszystkim, wymaga w tym
roku wiêkszych nak³adów.
St¹d uchwa³a o zwiêkszenie
bud¿etu na ca³oroczne utrzymanie ulic i chodników (Bia³o³êka ma 160 km ulic) o 3 mln
z³. Tegoroczny bud¿et na ten
cel, w wysokoœci 1,2 mln z³,
okaza³ siê niewystarczaj¹cy.
Znikoma iloœæ placówek
Poczty Polskiej i nieprawid³owoœci w dostarczaniu przesy³ek, to od lat bol¹czki Bia³o³êki, zg³aszana przez mieszkañców. Owe problemy znalaz³y
swój wyraz w uchwale - stanowisku samorz¹du - Rada
Dzielnicy Bia³o³êka, wyra¿a
swoje g³êbokie zaniepokojenie postaw¹ Poczty Polskiej
S.A., która nie dostrzega od
wielu lat potrzeby zwiêkszenia
liczby swoich placówek w najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cej siê dzielnicy m.st. Warszawy jak¹ jest Bia³o³êka. Dramatyczna sytuacja w tej kwestii dotyczy ca³ej dzielnicy: na
terenie tzw. zielonej Bia³o³êki,
gdzie jest najtrudniejsza sytuacja, w chwili obecnej na obszarze zbli¿onym powierzchniowo do Bielan i Mokotowa
oraz zamieszka³ym przez ok.
30 tys. osób funkcjonuje jedynie UP Warszawa 148, ul.
Skarbka z Gór 57 otwarty jedynie w dni robocze. Na terenie Nowodworów, zamieszka³ych równie¿ przez ok. 30 tys.

osób funkcjonuje tak¿e tylko
UP 139, ul. Odkryta 44C,
otwarty tak¿e w dni robocze.
Obie placówki, zdaniem Rady
Dzielnicy, powinny byæ otwarte tak¿e w soboty w ramowych
godzinach: 9 – 17. Rada
Dzielnicy Bia³o³êka wyra¿a
swoje g³êbokie oburzenie licznymi nieprawid³owoœciami
zg³aszanymi przez mieszkañców i brakiem rzetelnoœci w
dostarczaniu przesy³ek pocztowych, które przejawiaj¹ siê
m.in.: w znacznych opóŸnieniach w ich dostarczaniu, brakiem awizowania przesy³ek,
czego skutkiem jest ich odsy³anie, zaginiêciami przesy³ek
pocztowych. Rada Dzielnicy
Bia³o³êka wnioskuje do Poczty Polskiej S.A o weryfikacjê
prawid³owoœci wykonywania
przez podmioty trzecie, z którymi Poczta Polska S.A. zawar³a umowy, prawid³owoœci dostarczania przesy³ek pocztowych w szczególnoœci paczek.
W tym zakresie do radnych
dzielnicy zg³aszanych jest najwiêcej nieprawid³owoœci. W tej
samej uchwale radni zwracaj¹
siê do prezydent Warszawy o
pomoc w wyegzekwowaniu
od Poczty Polskiej poprawy
infrastruktury i wyeliminowania
nieprawid³owoœci.
W uchwale bud¿etowej
radni pozytywnie zaopiniowali
zmiany w planie dochodów na
2010 rok, w planie wydatków
bie¿¹cych, w planie wydatków
maj¹tkowych i zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy.
(egu)

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
21.01.2010 r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia po³o¿onej w ul. Ruskowy Bród
dzia³ka ewid. nr 25, 27/1 z obrêbu 4-16-03 oraz w drodze
dojazdowej dzia³ka ewid. nr 27/11 z obrêbu 4-16-03, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
INFORMACJE
W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za strony
postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (powiadomionych
na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.));
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn.zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o. o.,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
21.01.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia φ 110 na czêœci dzia³ki nr Ew. 35/22 w
obrêbie 4-16-37 przy ulicy Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 1/CP/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. na
wniosek POLKOMTEL S.A. ul. Postêpu 3,02.676 Warszawa, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na instalacji urz¹dzeñ Stacji Bazowej
PLUS GSM BT-10444 PRODUKCYJNA, na budynku
us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokalizowanym przy ul.
Œwiatowida 18, dz. ew. nr 47/2 obrêb 4-03-06 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Instalacja obejmuje:
- instalacjê dwóch masztów stalowych mocowanych do
elewacji budynku
- instalacjê anten sektorowych UMTS i radioliniowych na
masztach
- instalacjê urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym
w wydzielonej czêœci istniej¹cego pomieszczenia budynku
- decyzji nr 2/CP/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. na
wniosek Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej SA., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na przebudowie istniej¹cej sieci
cieplnej kana³owej od komory MD-21/L-10/L3 do komory
MD-21/L-10/L4, na sieæ ciepln¹ w technologii przeizolowanej wraz z instalacj¹ teletechniczn¹, na dz. ew. nr 3/3,
39/4, 39/5 obrêb 4-03-08, na dz. ew. nr 75/2, 85/3, 85/4,
149/5, 75/3 obrêb 4-03-05, w ul. Œwiderskiej i Gêbickiej,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 08.00- 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
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Akwizytor wci¹¿ dzia³a
Okazuje siê, ¿e opisany w 2 nr NGP akwizytor firmy Aqua Life grasuje na terenie
Pragi przynajmniej od dwóch lat. Wykorzystuj¹c ³atwowiernoœæ starszych, czêsto schorowanych osób, nak³ania ich do nabycia produktów po zawy¿onych cenach i osi¹ga
znaczne zyski.
Cztery tygodnie temu tach poczt¹. Nastêpnie wy- zna mieszkaj¹cy w tym saprzedstawiliœmy w naszej ga- ci¹gn¹³ przygotowan¹ umo- mym domu powiedzia³, ¿e
zecie materia³ demaskuj¹cy wê, któr¹, po wpisaniu danych czêsto przyje¿d¿aj¹ tu ludzie,
nieuczciwego sprzedawcê fil- z dowodu osobistego, Krysty- prawdopodobnie dzieci potrów do wody, przedstawicie- na S. podpisa³a. Podpisa³a szkodowanych, którzy bezla firmy Aqua Life. Po tej pu- te¿ aneks do umowy. Dopie- skutecznie próbuj¹ odst¹piæ
blikacji zg³osi³y siê do nas na- ro po wyjœciu akwizytora zo- od umowy i oddaæ „wciœniêstêpne osoby, które pad³y rientowa³a siê, ¿e zamonto- ty” produkt. Ale jak tu go oddaæ, skoro nie ma komu?
ofiar¹ Krzysztofa P.
wany filtr kosztuje 699 z³.
W maju 2008 r. oszust ten
Mimo ¿e by³a to dla niej
Przebieg zdarzenia jest popojawi³ siê w mieszkaniu Kry- bardzo du¿a suma, p³aci³a dobny do opisanego przez
styny S. (lat 85) przy ul. Ja- raty terminowo. Chc¹c siê nas wczeœniej. Metody sprzegielloñskiej 58. Nie przedsta- jednak upewniæ, czy poczta da¿y – zawsze te same. Akwiwi³ siê, ani nie okaza³ ¿adne- dostarcza na czas pieni¹dze, zytor puka do starszych, schogo dowodu to¿samoœci, po- zadzwoni³a do firmy Aqua rowanych ludzi. Sugeruje, ¿e
wiedzia³ tylko, ¿e jest z admi- Life. Niestety, nikt nie odbie- reprezentuje spó³dzielniê. W
nistracji. Wszed³ do kuchni i ra³ telefonu. Dzwoni³a wielo- ekspresowym tempie montuprzyst¹pi³ do montowania fil- krotnie, zawsze bez skutku. je filtr, podaje do podpisania
tru do wody. W³aœnie w tym Raz tylko ktoœ poinformowa³ jakieœ papiery. Klienci przeczasie zmieni³ siê administra- j¹, ¿e szef jest na urlopie. wa¿nie nie maj¹ ¿adnych potor budynku, Krystyna S. po- PóŸniej uleg³a wypadkowi, dejrzeñ wobec elokwentnego
myœla³a wiêc, ¿e nowy zarz¹d z³ama³a nogê i nie mog³a i w sumie uprzejmego akwichce rozpocz¹æ swoj¹ dzia- sp³acaæ d³ugu. Zaczê³y przy- zytora. Starsi ludzie czêsto
³alnoœæ od wprowadzenia chodziæ monity. Wtedy dopie- nie wiedz¹ nawet, ¿e maj¹ do
ulepszeñ dla mieszkañców i ro o ca³ej sprawie dowiedzia- czynienia z prywatn¹ firm¹,
nie protestowa³a, wierz¹c w ³y siê dzieci pani Krystyny.
nie wiedz¹ te¿, jaka jest ostadobre intencje przybysza, tym
Jerzy S., syn Krystyny S. teczna cena produktu, który
bardziej, ¿e zachowywa³ siê postanowi³ pojechaæ do sie- w³aœnie kupili na raty. Sami,
grzecznie i uprzejmie.
dziby firmy, na ulicê Bruk- kieruj¹c siê w ¿yciu zawsze
Zapyta³a tylko, czy od razu selsk¹. Zasta³ drzwi zamkniê- uczciwymi zasadami, nie romusi za us³ugê zap³aciæ. te na g³ucho, a na furtce zumiej¹, ¿e mogli paœæ ofiar¹
Krzysztof P. odpowiedzia³, ¿e skrzyneczkê na listy. Okaza- oszusta i nie potrafi¹ byæ na
pieniêdzy nie bierze, a na- ³o siê, ¿e nie by³ jedynym, któ- tyle asertywni, aby stanowczo
le¿n¹ kwotê trzeba bêdzie ry próbowa³ nawi¹zaæ kontakt podziêkowaæ akwizytorowi i
wp³acaæ w miesiêcznych ra- z oszukañcz¹ firm¹. Mê¿czy- nie wpuœciæ go do domu.

Taki filtr, jaki firma "Aqua Life" rozprowadza z 6- lub 7-krotnym przebiciem, w ofercie
internetowej kosztuje 105 z³.
Nieprzypadkowo w³aœnie
takich ludzi wybiera sobie
akwizytor. Musi wiedzieæ, do
kogo mo¿e przyjœæ ze swoj¹
ofert¹. Takie informacje mo¿e
uzyskaæ np. od listonosza
czy od dozorcy. W przypadku Krystyny S., przed wizyt¹
akwizytora zmieni³ siê listonosz. Przez dwa miesi¹ce,
znanego, przynosz¹cego
emeryturê listonosza zastêpowa³ ktoœ inny. Nie wiadomo, jakie s¹ Ÿród³a informacji firmy i zasiêg jej dzia³alnoœci. Byæ mo¿e Aqua Life dzia³a w ca³ej Warszawie. By³oby to mo¿liwe do ustalenia,
gdyby zg³osi³o siê wiêcej poszkodowanych. Czy wtedy
mo¿na iœæ na policjê?
Niestety, policja niewiele w
tej sytuacji pomo¿e. ¯adne z
dzia³añ firmy nie jest przez
prawo zabronione. Wolno
sprzedawaæ w domach klienta. Akwizytor dysponuje podpisan¹ przez klienta umow¹.
Umowa pod wzglêdem prawnym jest bardzo dobrze zredagowana, nie mo¿na siê do
niczego przyczepiæ. Ale najciekawszym dokumentem
jest aneks do umowy. Pomijaj¹c fakt, ¿e znajduj¹ siê w
nim stwierdzenia nie odpowiadaj¹ce prawdzie, trzeba
zwróciæ uwagê na jego iœcie
„mafijny” charakter. Klient
wrêcz dziêkuje akwizytorowi,
¿e zap³aci³ za oferowany produkt cenê 7-krotnie wy¿sz¹
ni¿ jest w rzeczywistoœci (filtr
sprzedawany przez Krzysztofa P. w ofercie internetowej
kosztuje 100 z³).
„Zestaw filtracyjny z filtrem
do wody na kran kuchenny
naby³am/-em/ z w³asnej i nieprzymuszonej woli i na moj¹
proœbê. Sta³o siê to w efekcie
mojego osobistego zaproszenia p. Krzysztofa P. do z³o¿enia wizyty w moim miejscu zamieszkania celem zapoznania mnie z treœci¹ kolportowanego/roznoszonego, wywieszanego/ og³oszenia i informacji w nim skierowanych do
ogó³u – dotycz¹cych filtrów do
wody rozprowadzanych przez
firmê P.P.H. „Aqua Life”.”
To tylko jeden cytat z tego
ciekawego dokumentu,
zreszt¹ zupe³nie mijaj¹cy siê
z prawd¹. Tak opisani w poprzednim numerze Pañstwo
M., jak i Krystyna S. z w³asnej inicjatywy nie prosili o

sprzeda¿ produktu; trudno
te¿ mówiæ o dobrowolnoœci
ich decyzji, gdy¿ zosta³a ona
wymuszona zachowaniem
akwizytora i podaniem informacji niezgodnych z prawd¹.
Poszkodowani nie zostali
wczeœniej poinformowani o
ofercie firmy Aqua Life.
W koñcowym fragmencie
aneksu znajduje siê stwierdzenie o „nieuci¹¿liwej wizycie upowa¿nionego przedstawiciela firmy w osobie Krzysztofa P.” oraz podziêkowanie
klienta za „grzeczn¹ i mi³¹ obs³ugê”. W œwietle przedstawionych faktów ocena zachowania Krzysztofa P. wydaje
siê jednoznaczna. Jest to
¿erowanie na ³atwowiernoœci
starszych ludzi.
- Tyle lat nigdy nikogo nie
oszuka³am, a mnie ktoœ oszuka³. – skar¿y siê Krystyna S.
– Nawet nie zapyta³, jak¹
mam emeryturê i czy po sp³aceniu urz¹dzenia starczy mi
na chleb i komorne.
Niestety, pewnym handlowcom obcy jest kodeks
etyczny. Niektórzy przedsiêbiorcy w poszukiwaniu zysków chwytaj¹ siê metod,
które niewiele maj¹ wspólnego z uczciwoœci¹. Rada policji jest nastêpuj¹ca: starsze

osoby, kiedy s¹ same w
domu, nie powinny w ogóle
zawieraæ ¿adnych transakcji
z podejrzanymi akwizytorami.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e ofiary nieuczciwych
sprzedawców chroni prawo
konsumenckie. Klient mo¿e
odst¹piæ od umowy zawartej
poza lokalem przedsiêbiorstwa w ci¹gu 10 dni bez podania przyczyny tej decyzji.
Miejski Rzecznik Praw
Konsumenta, Ma³gorzata
Rothert radzi, by po kilku bezskutecznych telefonach do firmy wys³aæ listem poleconym
z potwierdzeniem odbioru rezygnacjê z us³ugi na piœmie.
Jeœli zostanie wys³ana w ci¹gu 10 dni od zakupu, jest wi¹¿¹ca dla firmy. Nawet, jeœli
pismo nie zostanie odebrane,
to prawo bêdzie staæ po stronie konsumenta.
- Nieodbieranie poczty
przez podmiot gospodarczy
zostaje uznane za naruszenie interesów konsumenta,
który chcia³ odst¹piæ od umowy - wyjaœnia rzecznik.
Te s³owa nie naprawi¹ ju¿
strat, jakie ponios³a pani Krystyna S., nie wróc¹ te¿ jej wiary w ludzi, ale mo¿e bêd¹
przestrog¹ dla innych w podobnej sytuacji.
J.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
17 lutego (œroda) godz. 19.00 - Poddasze Literackie - Praski
Turniej Jednego Wiersza. Wieczór autorski Paw³a £êczuka,
sala koncertowa DK Praga IV piêtro.
19 lutego (pi¹tek) godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz RGG Trio, Przemys³aw Raminiak - piano, Maciej Garbowski
- bass, Krzysztof Gradziuk - drums, sala koncertowa DK
Praga – IV piêtro, bilet 10 z³.
20 lutego (sobota) godz. 20.00 - Babski Blues vol. 2 El¿bieta Mielczarek, Miros³aw Rzepa, Leszek Winder oraz
zespó³ Blue Sounds. Teatr Academia; ul. 11 listopada 22,
bilet 15 z³.
21 lutego (niedziela) godz. 16.00 - „Koncert dla ma³ych i
du¿ych”. Muzyka Fryderyka Chopina, sala koncertowa DK
Praga.
23 lutego (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Spotkania z
Gwiazd¹. Goœciem DK Praga bêdzie Adam Woronowicz,
spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
24 lutego (œroda) godz.17.30 - „Etiopia – kraj zaginionej
Arki Przymierza” - pokaz slajdów po³¹czony z prelekcj¹
Bo¿eny Ostrowskiej.
25 lutego (czwartek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych
talentów”. Koncert klas fortepianu Ma³gorzaty Gambrych
(ZPSM nr 1 przy ul. Miodowej oraz ZPSM nr 4 przy ul.
Krasiñskiego w Warszawie) sala koncertowa DK Praga.
25 lutego (czwartek) godz. 18.00 - „Tradycje i inspiracje”.
Uroczysty finisa¿ wystawy fotografii Andrzeja £ojko
PraGaleria, DK Praga I piêtro.
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Rytmy i barwy
Spotkanie w Domu Kultury „Zacisze”, 7 lutego, zaczê³o siê od uczty dla ucha. W
krainê walca zaprosi³ publicznoœæ duet akordeonowy. Jacek Ma³achowski i Piotr Kopietz zagrali utwory Dymitra Szostakowicza, Jana Sebastiana Bacha, Otto Eckelmanna i Arama Chaczaturiana. Od tang w paryskich klimatach, utrwalonych m.in. w piosence Edith Piaf, rozpocz¹³ swój wystêp drugi duet: Gabriela Machowska (fortepian) i
Piotr Kopietz (akordeon, bandoneon). Kolejnym przystankiem w tej muzycznej podró¿y by³a Bruksela, z piosenekami Jacquesa Brela. W tangach z argentyñskim rodowodem dominowa³ bandoneon – instrument, który do tego kraju przywêdrowa³ z emigrantami z Niemiec. Zabrzmia³a muzyka Astora Piazzoli, Anhela Villoldo, Pintina Castellanosa. Ostatnim akordem by³a „La cumparsita” Matosa Rodrigueza.

Oba duety otrzyma³y zas³u¿one brawa. Gabrieli Machowskiej nale¿a³y siê one
tak¿e za mistrzowsk¹ pracê
z mikrofonem: zapowiedzi
utworów, przeplatane ciekawostkami o twórcach, ich
dzie³ach i instrumentach.

Koncert uœwietni³ wernisa¿
rysunków i malarstwa Dariusza Piekuta, artysty urodzonego w 1959 roku, absolwenta Pañstwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Zamoœciu i Instytutu Wychowania
Artystycznego UMCS w Lu-

blinie, laureata wielu konkursów, m.in.: „Jesieni Plastycznej” w Hrubieszowskim
Domu Kultury, konkursu malarskiego „Barwy Roztocza”
w Tomaszowie Lubelskim,
Ogólnopolskiego Biennale
Twórczoœci Nauczycieli w

Lublinie, „Konfrontacji 2009”
w Lesznie.
Zdaniem historyka sztuki, dr Piotra Kondraciuka, klimat prac rysunkowych i malarskich Dariusza Piekuta
znakomicie oddaje wypowiedŸ Paula Klee: „Najró¿niejsze linie. Plamy. P³aszczyzny g³adkie. P³aszczyzny
cêtkowane, kreskowane.
Ruch falisty. Ruch hamowany, rozcz³onkowany. Ruch
wsteczny. Splot, tkanina.
W¹tek muru, uk³ad ³uskowaty. Jeden g³os. Polifonia.
Gubi¹ca siê, nabieraj¹ca si³y
linia (dynamika).”
Podczas wernisa¿u Dariusz Piekut opowiedzia³ nam
o cyklu swych prac, tzw. tkaninowcach, dziêki którym zosta³ przyjêty do Zwi¹zku Artystów Plastyków. Cykl jest inspirowany pejza¿em moich
stron: Roztocza, Wy¿yny Lubelskiej. Wybrane fragmenty
pejza¿u przetransponowa³em
na swój u¿ytek. Kompozycje
kolorystyczne zahaczy³y o
malarstwo. Jeden z kolegów,
malarzy, stwierdzi³, ¿e – mimo
i¿ s¹ to prace rysunkowe –
poprzez to, ¿e kreski k³adzione s¹ w kierunkach równoleg³ych, nak³adane warstwami,
stworzy³y w tych kompozycjach wizje, obrazy malarskie.
Tu zaczê³o siê moje malarstwo, ale specjalizacjê robi³em z grafiki, litografii; st¹d
ci¹g³e d¹¿enie do warsztatu
grafika, pos³ugiwanie siê piórkiem, tuszem. PóŸniej, w latach 90., zacz¹³em eksperymenty z ekolin¹, czyli p³ynn¹
farb¹ akwarel¹. Do chwili
obecnej jestem wierny tej
technice. Na wystawie prezentujê te¿ malarstwo olejne, równie¿ inspirowane pejza¿em Roztocza. Moje rysunki s¹ bardziej dopracowane;
nie s¹ to rysunki szkicowe,
dopiero zapowiadaj¹ce dokoñczon¹ kompozycjê; ka¿dy
z rysunków jest swoistym zamkniêtym dzie³em. Kilka rysunków prezentowanych na
wystawie to ilustracje do wierszy Zbigniewa Herberta „Pan
Cogito”: „Mo¿e warto ¿yæ”,
„Ukryty w chaosie”, „Trwanie”.
Jedna z prac jest ilustracj¹
piosenki Marka Grechuty; powsta³a podczas ubieg³orocznego, miêdzynarodowego
pleneru w Kawêczynku. Tworzê nastêpne, do piosenek:
„Niezast¹piona” i „Wolnoœæ”.
Poka¿ê je jesieni¹ na wystawie poplenerowej w Galerii w
Zamoœciu.
O koncercie i wystawie
mo¿na by³o porozmawiaæ w
s¹siedztwie sali wystawowej,
gdzie przygotowano ucztê dla
podniebienia, z owocami,
p³ynn¹ czekolad¹ oraz – jak
na czas karnawa³u przysta³o
- ciastami i faworkami.
Jakie wra¿enie zrobi³y prace Dariusza Piekuta?
Mnie siê podobaj¹ rysunki: te kolorowe i te, które bardziej trzymaj¹ siê w gamie
br¹zów i czerni; wszystkie s¹
bardzo ciekawe. Gdybym
mia³a wybraæ jeden – by³by
to pejza¿ w niebieskich kolorach i sepiach – powiedzia³a
pani Anna.

Pan Lech okreœli³ siê jako
zwolennik malarstwa: Bardzo
mi siê podobaj¹ te drogi. To
bardzo ciekawa rzecz: twórca
naœladuje kolorystów, wzoruje siê na kolorystach. Na ogó³
naœladowcy kolorystów tworz¹
obrazy bardzo smutne, pe³ne
szaroœci, w brudnych kolorach. Tu autorowi uda³o siê,
naœladuj¹c kolorystów, dobraæ
bardzo ciep³e, piêkne, s³oneczne barwy. Te obrazy s¹
optymistyczne, szczególnie o
tej porze roku. Sam te¿ malujê drogi, mam wiêc skalê porównawcz¹. ¯a³ujê, ¿e ja tego
nie namalowa³em.
Pan Piotr jako najciekawszy
wskaza³ tkaninowiec pejza¿owy: W tym obrazie czuje siê
duszê artysty. Tu niebo, na
dole Ÿród³o ¿ycia, trochê przyrody – wszystko robi wra¿enie:
ciekawa kompozycja, ciekawa

kolorystyka. W dzisiejszych
szarych czasach te obrazy s¹
weso³e, bardzo pogodne, dobrze nastawiaj¹ do ¿ycia.
Zgodnoœæ tych opinii z w³asnymi odczuciami mo¿na
sprawdziæ w sali wystawowej
Domu Kultury „Zacisze” do 22
lutego.
Jako zgodn¹ ze swoim odczuciem autorka tej relacji odnotowuje propozycjê, by na nastêpne spotkania z piêkn¹ muzyk¹ zaprosiæ Terpsychorê muzê, opiekunkê tañca.
K.

ul. Jagielloñska 11
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

- Warsztaty malarskie pt. Barwy lodu - 20 lutego w godz.
11.00-14.00. Tematem bêdzie: pejza¿ zimowy z elementami architektury. Koszt warsztatów 25 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Serdecznie zapraszamy. Zapewniamy materia³y: blok techniczny, farby akwarelowe, plakatowe, pêdzle. Istnieje mo¿liwoœæ kupienia zestawu: p³ótno 32x46 - 19
z³, farby Maries 18 kolorów - 45 z³, terpentyna 250ml - 10 z³
- Warsztaty fotograficzne - 20 lutego w godz. 11-14.00.
Interesujesz siê fotografi¹? Zawsze masz przy sobie aparat? Robienie zdjêæ to Twoja pasja? A mo¿e z fotografi¹ nie
masz nic wspólnego? Nie wiesz, co to jest ekspozycja i histogram, ale chcia³byœ zacz¹æ pstrykaæ i dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej?
Niezale¿nie od tego, ile wiesz na temat fotografii i jakie zdjêcia robisz – Dom Kultury „Zacisze” zaprasza na warsztaty
fotograficzne. Tematem sobotniego spotkania bêd¹ portrety.
Portret w fotografii to niema³e wyzwanie. Nie wystarczy, bowiem skierowaæ aparat w czyj¹œ stronê, lecz fotografowaæ w
taki sposób by obraz mówi³ o danej osobie. Poza tym warto
przemyœleæ oœwietlenie, kadr i inne czynniki. Postaramy siê
podpowiedzieæ, jak sobie radziæ z ciekawym tematem.
Mistrzem ceremonii bêdzie Andrzej Seta. Tak mówi o sobie: Fotografi¹ zajmujê siê od ponad 10 lat, najbardziej zainteresowany jestem fotografi¹ nocn¹, lotnicz¹ (spadochronow¹) oraz fotografi¹ plenerow¹. Wspó³pracujê z miesiêcznikiem „Spadochroniarz”. Zabierz ze sob¹ aparat, jeœli posiadasz - lampê zewnêtrzn¹ i statyw. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy (telefoniczne, mailowe lub w sekretariacie).
- TURNIEJ SZACHOWY synka Ma³gorzaty Brzeziñskiej,
by³ej wicemistrzyni Polski juniorów w szachach - 20 lutego, sobota - organizatorzy: Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie (ul. Blokowa 1) oraz Szko³a Podstawowa nr 84 w
Warszawie (ul. Radzymiñska 227, naprzeciwko DK).
Jak wiadomo, szachy to wspania³a gra, a zarazem dyscyplina sportowa. Tu wiek nie gra roli, wa¿na jest zdolnoœæ
przewidywania, logicznego myœlenia, sportowego wspó³zawodnictwa i cierpliwoœci. Organizuj¹c turniej chcemy skupiæ w jednym miejscu ludzi, których ³¹czy wspólna pasja,
zainteresowanie przedmiotem rozwa¿añ i dociekañ. Chcemy popularyzowaæ szlachetnoœæ tej dyscypliny i jej magiê.
Wa¿nym aspektem Turnieju jest równie¿ chêæ udzielenia
pomocy synowi (Jakubowi Brzeziñskiemu) by³ej wicemistrzyni Polski juniorów w szachach, czyli szlachetnoœæ w
ka¿dym aspekcie.
Turniej rozgrywany bêdzie zgodnie z przepisami FIDE w
systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe. Tempo gry 15 min dla zawodnika. Regulamin i
bli¿sze info na www.zacisze.waw.pl
- 11.SPOTkania Teatrów M³odych - 27-28 lutego - SPOT
to ju¿ tradycja na naszej scenie. Spotykaj¹ siê amatorskie
teatry m³odzie¿owe, realizuj¹ swoj¹ pasjê, prezentuj¹ osi¹gniêcia innym, wspólnie tworz¹ œwiêto teatru. Zapraszamy
wszystkich, którzy chc¹ z nami wspó³tworzyæ SPOTkania
Teatrów M³odych. Zachêcamy do prezentacji na naszej scenie i do znalezienia czasu na bycie widzem. Pamiêtajmy, ¿e
teatr to nie tylko aktor.
SPOTkania Teatrów M³odych ju¿ po raz jedenasty odbêd¹
siê w Domu Kultury „Zacisze”. Przegl¹d ma charakter konkursowy. Jury wy³oni najlepszych i przyzna nagrody pieniê¿ne. Zapraszamy do udzia³u. Regulamin i karta zg³oszenia
na www.zacisze.waw.pl

POSUL Pragê
Praga Pó³noc a¿ kipi od wszelakich ciekawych
inicjatyw. Zwracamy Pañstwa uwagê na jedn¹ z nich.
Kawiarniê Sens Nonsensu dowie kolei Warszawsko-Peprzy ul. Wileñskiej w ponie- tersburskiej oraz „Drogi ¯eladzia³kowe wieczory opano- znej Fabryczno-£ódzkiej”.
wuje POSUL, czyli Praski Najprawdopodobniej to jego
Otwarty Samozwañczy Uni- firma w roku 1862 wybudowawersytet Lataj¹cy. Tworz¹ go ³a parowozowniê przy ul. Wimi³oœnicy Warszawy, prze- leñskiej, której niedawna prówodnicy, historycy i inni pa- ba zburzenia wywo³a³a tak
sjonaci. Te nieformalne spo- ogromne emocje. Jest to najtkania s³u¿¹ popularyzacji i cenniejszy zachowany zabypog³êbieniu wiedzy z po- tek kolejowy w tym rejonie. Z
szczególnych dziedzin, a dla lat siedemdziesi¹tych XIX
laików s¹ wrêcz jej kopalni¹. wieku pochodzi budynek z
Wyk³ad 8 lutego poœwiêco- przyporami i œwietlikiem w reno postaci Jana Gotliba (Bo- jonie nastawni na Dworcu
gumi³a) Blocha, zwanego Wschodnim, obecnie zaadap„królem kolei ¿elaznych”. towany na biura. (NajprawdoOpowiada³ o nim Zbigniew podobniej czeka go równie
Tucholski, historyk, doktor przykry koniec...) Dzie³em
nauk technicznych, pasjonat Blocha by³y tak¿e dwa nieisti znawca kolejnictwa, specjal- niej¹ce drewniane budynki
nie przyby³y na tê okazjê z dworcowe: Dworzec Warszawa Praga oraz Dworzec PeKatowic.
Jan Bloch urodzi³ siê w tersburski (obecnie Gdañski).
Po zamieszkaniu w War1836 roku w Radomiu w rodzinie ¿ydowskiej. Ogromne- szawie Bloch naby³ kilka niego maj¹tku dorobi³ siê na bu- ruchomoœci i okaza³y kantor

www.sztucce.sklep.pl

bankowy, w którym utworzy³
komórkê zajmuj¹c¹ siê statystyk¹ oraz opracowaniami
strategicznymi, w tym dotycz¹cymi kolei. Zainteresowanie t¹ dziedzin¹ przynios³o
kilka naukowych opracowañ
na temat stanu ekonomicznego kolei rosyjskich i historii
kolei Królestwa Polskiego.
Bloch wprowadza³ nowatorskie jak na ówczesne czasy metody zarz¹dzania, szkoli³ pracowników za granic¹,
choæ pozosta³ postaci¹ kontrowersyjn¹ – by³ postrzegany jako ¿ar³oczny kapitalista.
Ca³kiem zasymilowany z kultur¹ polsk¹ prowadzi³ rzeczywist¹ pracê organiczn¹,
uwieñczon¹ sukcesem w
œwiecie gospodarki i techniki, jednak ze wzglêdu na bliskie kontakty z rosyjskimi
w³adzami wojskowymi, przez
Polaków by³ traktowany jak
zdrajca i z czasem zosta³ niemal ca³kowicie zapomniany.
A szkoda.
Najwybitniejsze dzie³o
Jana Blocha - wyros³a z doœwiadczeñ wojennych ksi¹¿ka „Przysz³a wojna” przynios³o mu nominacjê do pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 roku. „The future
of war” jest lektur¹ obowi¹zkow¹ w wielu zagranicznych
uczelniach wojskowych, leg³a
te¿ u podstaw teorii ogólnoœwiatowego ruchu pacyfistycznego.
Po œmierci Jana Blocha (w
1902) pisano o nim: najwybitniejsza i najciekawsza postaæ
œwiata finansowego Warsza-

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

Szkolenia za darmo
Ingafor Poland sp. z o.o. rozpocz¹³ realizacjê projektu
szkoleniowego „Zawodowcy”, skierowanego do aktywnych
zawodowo mieszkañców Mazowsza, którzy ukoñczyli 45
rok ¿ycia i pragn¹ polepszyæ osobiste kwalifikacje oraz
poprawiæ swoj¹ pozycjê na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w
ramach Programu 0peracyjnego Kapita³ Ludzki finansowanego przez Uniê Europejsk¹. Szkolenia w ramach
projektu bêd¹ ca³kowicie
bezp³atne.
W ramach projektu odbêd¹
siê nastêpuj¹ce szkolenia:
* szkolenie komputerowe,
obejmuj¹ce podstawowe
umiejêtnoœci obs³ugi komputera i korzystania z internetu
(dla chêtnych) 12 godzin,
oraz: obs³uga edukacyjnych
platform internetowych - dla
wszystkich 4 godziny - od
pocz¹tku marca 2010
* semestralny kurs j. angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w

technice e-learningowej (z
udzia³em lektora) - uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
przejœcia przez trzy bloki
szkoleniowe (ka¿dy po 50
godzin) - od po³owy marca
2010
* szkolenie „Osobista Marka” (48 godzin szkolenia stacjonarnego + kurs na platformie e-learningowej). Szkolenie ma na celu pog³êbianie
umiejêtnoœci interpersonalnych uczestników, wzmacnianie kompetencji pracy zespo³owej i komunikacji, pomoc w okreœleniu w³asnego
potencja³u, nauka technik
autoprezentacji oraz zarz¹dzania czasem i pamiêci¹. W
trakcie szkolenia uczestnicy

bêd¹ opracowywali 0sobiste
Plany Rozwoju - start: pocz¹tek kwietnia 2010
* 2 godziny indywidualnego coachingu (zbli¿onego do
doradztwa zawodowego), dla
ka¿dego uczestnika szkolenia „Osobista Marka”.
* konferencja dotycz¹ca
telepracy (wyk³ady plus
warsztaty).
Zajêcia bêd¹ realizowane
w centrum Warszawy, w godzinach wieczornych oraz w
weekendy. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia nieodp³atny nocleg.
Rekrutacja rozpoczê³a siê
1 lutego!
Dodatkowe informacje
dotycz¹ce projektu „Zawodowcy” s¹ dostêpne
na stronie internetowej
www.zawodowcy.org.pl
oraz pod numerami telefonu:
22 830 08 32, 725 496 907.

wy koñca XIX w., gwiazda
pierwszej wielkoœci polskiej
elity finansowej ostatnich
dziesiêcioleci XIX w.
Wszystkim zainteresowanym dziejami Warszawy i jej
mieszkañców polecamy kolejne spotkania z tego cyklu.
Kr.

nowa gazeta praska 7

Kancelaria Prawna

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

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

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

OKNA PCV
RABAT DO 30%

Na ewentualnoœæ
powodzi
Gdyby œnieg wci¹¿ nie zwiêksza³ swojej pokrywy, gdyby noce by³y z lekkimi przymrozkami, a dni na ma³ym
plusie i gdyby taka pogoda utrzyma³a siê przez najbli¿szych kilka tygodni, moglibyœmy spaæ spokojnie. PowódŸ
nie by³aby wówczas realnym zagro¿eniem. Spokojne
mog³yby równie¿ byæ s³u¿by odpowiedzialne za monitorowanie zagro¿eñ. Niestety, jednak pogody nie mo¿na sobie zamówiæ.
W zwi¹zku z tym, 5 lutego wê piasku na potrzeby ewenspotka³ siê Zespó³ Zarz¹dza- tualnej akcji przeciwpowonia Kryzysowego m.st. War- dziowej s¹ podpisane. W raszawy. Choæ dziœ nie mo¿na zie potrzeby piasek bêdzie
mówiæ o zagro¿eniu powo- dostêpny na ka¿de ¿¹danie.
dziowym dla stolicy, sytuacja Gdyby stan Wis³y znacz¹co
pogodowa jest na tyle dyna- siê podniós³, miasto ma przymiczna, ¿e trzeba byæ przy- gotowany wariant u¿ycia spegotowanym na ka¿d¹ ewen- cjalnych patroli - Stra¿y Miejtualnoœæ. W zwi¹zku z tym skiej, Wojewódzkiego Zarz¹sukcesywnie bêd¹ czyszczo- du Melioracji i Urz¹dzeñ
ne kanaliki spustowe, musz¹ Wodnych oraz Centrum Zabyæ dro¿ne. Centrum Zarz¹- rz¹dzania Kryzysowego, któdzania Kryzysowego m.st. re kontrolowa³yby stan wa³ów
Warszawy monitoruje i anali- i reagowa³y natychmiast, gdyzuje sytuacjê meteorolo- by pojawi³y siê przecieki. W
giczn¹ i hydrologiczn¹. Pla- magazynie przeciwpowony ochrony przed powodzi¹ dziowym m.st. Warszawy,
funkcjonuj¹, wdro¿one i mieszcz¹cym siê w jednostuzgadniane s¹ niezbêdne ce ratowniczo – gaœniczej
procedury. Umowy na dosta- przy Domaniewskiej, zgro-

madzono sprzêt i materia³y –
200 tys. worków, foliê do
uszczelniania wa³ów, kilofy,
³opaty, pakowarki piasku,
sprzêt ratownictwa wodno –
nurkowego, ³ódŸ ratownicz¹
i pojazdy specjalistyczne.
Miejmy nadziejê, ¿e góry
œniegu zalegaj¹ce ulice Warszawy i innych miast Polski
bêd¹ topi³y siê bardzo wolno
i nie dojdzie do zagro¿enia
powodzi¹. I oby zgromadzony sprzêt przeciwpowodziowy nigdy nie by³ potrzebny.
(egu)

Nie przegap e-biletu!
E-bilet, czyli op³ata za przejazd komunikacj¹ miejsk¹
za poœrednictwem telefonu komórkowego, cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Zarz¹d Transportu Miejskiego zamierza nadal promowaæ tê formê zakupu biletu. W
pi¹tek, 12 lutego rozpoczê³a siê akcja, której celem jest
przypomnienie zalet „komórkowych” biletów i zachêcenie kolejnych pasa¿erów do siêgniêcia po telefon podczas podró¿y.
Informacje o e-bilecie dotr¹
Informacji o „wirtualnych”
do u¿ytkowników komunika- biletach nie przegapi¹ tak¿e
cji miejskiej najbardziej efek- pasa¿erowie. Specjalny spot
tywnymi kana³ami promocyj- bêdzie przez dwa tygodnie
nymi - poprzez media o za- wyœwietlany na ciek³okrystasiêgu lokalnym, ogólnowar- licznych monitorach w poszawskim, a nawet ogólno- nad stu autobusach. Ponadpolskim. Spoty reklamowe, w to - od momentu wprowagodzinach najwiêkszej ogl¹- dzenia tej us³ugi w 2008 roku
dalnoœci, bêd¹ emitowane w - w ka¿dym pojeŸdzie komusto³ecznych stacjach telewi- nikacji miejskiej umieszczozyjnych - TVN Warszawa i ne s¹ specjalne naklejki, na
TVP Warszawa, a tak¿e w których pasa¿erowie znajd¹
drugim programie Telewizji podstawowe wskazówki doPolskiej. Drukowane reklamy tycz¹ce korzystania z e-bilepojawi¹ siê w lokalnych tytu- tu oraz kody, jakie nale¿y
³ach prasowych, obejmuj¹- wybraæ na klawiaturze, aby
cych zasiêgiem poszczegól- op³aciæ wybrany typ i rodzaj
ne dzielnice miasta.
biletu. Przypominamy, ¿e

obecnie za pomoc¹ telefonu
komórkowego kupiæ mo¿na
bilety czasowe (20-, 40-,
60- i 90-minutowe) oraz
krótkookresowe (dobowe,
3- i 7-dniowe).
Ogromn¹ zalet¹ e-biletu
jest mo¿liwoœæ op³acenia
przejazdu komunikacj¹
miejsk¹ w ka¿dym miejscu,
przez siedem dni w tygodniu, przez ca³¹ dobê.
Us³uga dostêpna jest we
wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Szczegó³owe informacje, dotycz¹ce
korzystania z „komórkowych” biletów, m.in. o tym,
jak za³o¿yæ konto w systemie mPay, jak p³aciæ bezpoœrednio z konta bankowego Citi Handlowy, jak
ustawiæ przys³uguj¹ce ulgi,
mo¿na znaleŸæ na stronie
ZTM pod adresem:
http://www.ztm.waw.pl/
?c=129&l=1#e-bilet
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Patroni naszych ulic ... i dzielnic
Ulice zdobywaj¹ patronów w sposób doœæ naturalny i – z regu³y – doœæ oczywisty. Jedynie
up³yw czasu sprawia, ¿e znaczenie nazw blaknie,
a o patronach siê zapomina. O najstarszych
patronach nie pamiêta ju¿ nikt.
Dwa tysi¹ce lat temu na
Pradze nie by³o ¿adnych ulic
– nie by³o nawet Pragi. Miejsce, w którym mia³a siê narodziæ, porasta³ las i nieu¿ytki. Wówczas to – w czasach,
gdy ¿y³ Jezus Chrystus – zamieszkiwali te okolice… ludzie. Kim byli, nie mamy pojêcia… Czy mo¿e raczej –
istnieje niemal tyle teorii na
ten temat, ilu jest badaczy.
Najciekawsza z nich g³osi,
¿e w³aœnie na naszych ziemiach swoj¹ siedzibê mia³y
Amazonki – plemiê wojowniczych kobiet wspominane
przez staro¿ytnych Greków.
Byæ mo¿e, jest w tym ziarnko prawdy – mo¿e dlatego
w³aœnie Mazowsze nosi
swoj¹ nazwê?

Mazowszanie
i Polacy
Zanim jednak wyobraŸniê
– szczególnie mêskich czytelników – zaw³aszczy obraz
pó³nagich kobiet poluj¹cych
na dziki wœród dêbów ulicy
Targowej przypomnijmy, ¿e
bardziej prawdopodobna teoria mówi, ¿e ziemie te zamieszkiwali Goci, czyli barbarzyñski lud pochodzenia germañskiego. W czasach ideologicznych sporów z Niemcami – sporów sztucznie podsycanych przez Moskwê –
teza ta nie by³a dobrze widziana przez w³adze PRL.
Niezale¿nie od tego, kto tu
mieszka³, wyniós³ siê st¹d
tysi¹c piêæset lat temu, w czasie wêdrówki ludów. Wówczas to przez Europê przetoczy³y siê hordy barbarzyñców
– Hunowie, Awarowie, Goci,
Wandalowie. Jako jedni z
ostatnich pojawili siê S³owianie. Wiêkszoœæ z nich ruszy³a na po³udnie, po skarby
Grecji i Bizancjum, ale czêœæ

spoœród S³owian wola³a spêdziæ czas w spokoju, w lasach
nad Wis³¹.
W tym czasie prowadzili
oni gospodarkê ¿arow¹. Pod
t¹ skomplikowan¹ nazw¹ kryje siê doœæ prosty tryb ¿ycia:
podpalano kawa³ek lasu, czekano a¿ po¿ar wypali siê sam,
a nastêpnie – na wypra¿onym w ten sposób pe³nym
¿yznego popio³u polu – siano zbo¿e. Gdy wypra¿one
pole wyja³owi³o siê, podpalano nowy kawa³ek lasu.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
„Praga” oznacza w³aœnie owo
„wypra¿one pole”.
Nazwa naszej dzielnicy
jest bardzo stylowa, typowo
polska. Chyba nawet starsza
od nazwy naszego kraju.
Piêæset lat ci¹g³ego wypalania lasów okaza³o siê bardzo
nieekologiczne i ju¿ oko³o
966 roku wiêkszoœæ lasów
nad Wis³¹ i Wart¹ by³a wypra¿ona. Niemal wszystkie
lasy zamieni³y siê w pola!
Ludzie przestali wêdrowaæ,
osiedlili siê w jednym miejscu. Wystarczy³o ju¿ tylko,
aby Mieszko I zorganizowa³
administracjê i przyj¹³ chrzeœcijañstwo. W ten sposób
powsta³o pañstwo dla ludzi
pracuj¹cych na polach – Polska. S³owo „Polska” oznacza
wiêc niemal dok³adnie to
samo, co s³owo „Praga” –
tylko ¿e na wiêksz¹ skalê.

Wsie
i dzielnice
Gdy w GnieŸnie rz¹dzili
Piastowie, w naszych okolicach powsta³a pierwsza budowla – jako tako zachowana do dziœ. Zbudowano bowiem gród na Bródnie (maj¹cy strzec brodu przez Wis³ê).
Gród, a potem wieœ, funkcjonowa³y spokojnie przez stu-

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

Spór o kanalizacjê - c.d.
Nawi¹zuj¹c do publikacji w nr 20. NGP z 4 listopada
2009 roku, publikujemy poni¿ej stanowisko Rady Osiedla
Targówek Fabryczny, podjête 2 lutego br.
Stanowisko Rady Osiedla Targówek Fabryczny dotyczy
przy³¹czenia posesji Zabraniecka 10 do miejskiej sieci
kanalizacyjnej
Rada Osiedla Targówek Fabryczny uwa¿a, i¿ PGNiG
powinien pod³¹czyæ budynki przy ulicy Zabranieckiej 10
do istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacyjnej pomimo roszczeñ
by³ych w³aœcicieli do czêœci dzia³ki, której w³aœcicielem jest
PGNiG, a na której to czêœci nie znajduj¹ siê budynki
mieszkalne. Aspekt ekonomiczny, nie powinien byæ wyt³umaczeniem dla nieprzestrzegania Prawa Budowlanego.
Rada Osiedla czeka na decyzjê Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w powy¿szej sprawie, który zosta³
o fakcie powiadomiony przez Wydzia³ Architektury i
Budownictwa Urzêdu Dzielnicy Targówek.

lecia, za najpowa¿niejsz¹
konkurencjê maj¹c Kamion –
wspominany w dokumentach
ju¿ w XII wieku. To tu by³ najstarszy na Pradze koœció³, to
tu znajduje siê cmentarz –
jeden z najstarszych w Polsce. Pomiêdzy Kamionkiem a
Bródnem rozwinê³a siê w kolejnych stuleciach Praga –
pocz¹tkowo jako „Targowe
Wielkie” – osada handlowa.
Niestety, pomimo dwustu lat
walki ekonomicznej osada ta
nie wytrzyma³a konkurencji z
nowo za³o¿on¹ Warszaw¹ i
dziœ zosta³y z niej smutne
resztki w postaci nazwy g³ównej ulicy naszej czêœci miasta – Targowej. Obok „Targowego Wielkiego” by³o tak¿e
„Targowe Ma³e”, czyli „Targówek”. Osad¹ le¿¹c¹ najbli¿ej
Wis³y by³ Golêdzinów – do
dziœ nie wiadomo, czy nosi on
swoj¹ nazwê od w³aœciciela
– „Golêdy”, czy te¿ mo¿e od
gwarowych s³ów okreœlaj¹cych pustkowie, czy nieu¿ytek rolny (odpowiednio:
„gola”, „lêdo”). 10 lutego 1648
roku – w dniu, w którym piszê ten tekst, mija 362. rocznica tego wydarzenia – król
W³adys³aw IV nada³ Pradze
prawa miejskie.
Nie by³o to miasto rozleg³e terytorialnie: od wschodu przylega³o do Wis³y, od
po³udnia ograniczone by³o
jej dop³ywem (dziœ jest tam
nieu¿ywany port rzeczny), a
od pó³nocy ulic¹ Ratuszow¹.
W ci¹gu kilkuset lat Praga
rozwija³a siê przede wszystkim w kierunku wschodnim

– w stronê Szmulek, Micha³owa i Elsnerowa… Dzielnice te nosz¹ nazwy pochodz¹ce od w³aœcicieli folwarków – Samuela Sonnenberga (Szmula Zbytkowera),
Micha³a Radziwi³³a oraz Józefa Elsnera. Gdy w 1791
roku wszystkie organizmy
miejskie nad Wis³¹ po³¹czono w jedno miasto, wybrano
dla niego nazwê Warszawa,
a w 1916 roku – po wygonieniu Rosjan – przy³¹czono
do tego miasta Bródno, Targówek. (Po kolejnej wojnie,
w 1951 roku przy³¹czono
tak¿e ¯erañ i Bia³o³êkê – które nosz¹ nazwê od w³aœcicieli gruntów.)

B³êdy
i wypaczenia
W ci¹gu kilkuset lat nie
unikniêto b³êdów i wypaczeñ. Na ca³e szczêœcie,
¿adna z naszych dzielnic nie
nosi nazwy w rodzaju „Kaczy
dó³”. Nie ma siê z czego
œmiaæ: tak nazywa³a siê jedna z po³udniowych dzielnic
Warszawy, zanim – w 1932
roku – nie zmieni³a nazwy na
nieco bardziej powa¿n¹ –
Miêdzylesie. Prym w nadawaniu g³upich nazw wiedli
rz¹dz¹cy PRL komuniœci.
G³upich, bo z powodu niewiedzy nie tylko narzucali
jako patronów osoby, których
dziœ mo¿na siê jedynie wstydziæ, ale tak¿e pozostawili
ulicê „Generalsk¹”. (Nazwali j¹ tak hitlerowcy, dla
uczczenia zabitego w jej oko-

OG£OSZENIE
Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przypomina,
¿e op³atê roczn¹ z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntu nale¿y wnosiæ bez oczekiwania na dodatkowe
zawiadomienie do dnia 31 marca 2010 r. Od niezap³aconych w terminie op³at naliczane bêd¹ odsetki
za zw³okê przewidziane przepisami prawa.
Op³ata za rok bie¿¹cy pozostaje niezmieniona w
stosunku do poprzedniego roku, o ile w 2009 roku
nie nast¹pi³o pisemne wypowiedzenie dotychczasowej
op³aty oraz ustalenie jej nowej wysokoœci.
Równoczeœnie zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000
r. z póŸn. zm.) osobom fizycznym, których miesiêczny
dochód brutto na jednego cz³onka rodziny nie przekracza
50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w roku poprzedzaj¹cym rok
za który op³ata ma byæ wnoszona, na ich wniosek
w³aœciwy organ udziela 50% bonifikaty od op³at rocznych
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej je¿eli nieruchomoœæ jest przeznaczona lub
wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Podstaw¹ do rozpatrzenia takiego wniosku bêdzie za³¹czenie dokumentów o uzyskanych dochodach brutto
w ubieg³ym roku tj. odcinków emerytów, rent, zaœwiadczeñ o dochodach z zak³adu pracy, urzêdu pracy itp.
UWAGA !!!
Prawo do bonifikaty z lat ubieg³ych nie przechodzi
na lata nastêpne. Powy¿sze wnioski dostêpne s¹ w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców tut. Urzêdu lub na stronie
internetowej m.st. Warszawy.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach mo¿liwe jest
roz³o¿enie p³atnoœci na raty.
U¿ytkownicy wieczyœci, którzy nie znaj¹ wysokoœci swojego
zobowi¹zania (kwoty op³aty) mog¹ uzyskaæ informacje
pod numerami telefonów 22 338 95 74, 22 338 94 91 lub
osobiœcie w Urzêdzie przy ul. Kondratowicza 20.

licach niemieckiego genera³a, uczestnika kampanii 1939
roku.)
Inna kategoria b³êdów to
b³êdy spowodowane nadgorliwoœci¹ m³odych adeptów
sztuki dziennikarskiej. Nie
znaj¹c miasta, a chc¹c uchodziæ za profesjonalnych i powa¿nych, wymyœlaj¹ potworki jêzykowe. Zamiast sympatycznych „Szmulek” mo¿na
us³yszeæ powa¿niej brzmi¹ce
(ale bezsensowne) „Szmule”.
Kilka lat temu wylansowano
„Ró¿yca” (nigdy ani ja, ani
moi krewni i znajomi nie s³yszeli tego okreœlenia przed
1999 rokiem). Bazar w Warszawie to by³ Bazar, Ciuchy
– to by³y Ciuchy, Wolumen –
to Wolumen, a Polna – Polna. Niestety, system ten –
jasny i logiczny dla miejscowych – by³ zbyt skomplikowany dla przyjezdnych, którzy
musieli z bazaru Ró¿yckiego
zrobiæ „Ró¿yca”. Dziœ jeste-

œmy œwiadkiem wypaczania
kolejnej praskiej tradycji. Z
„Czterech Œpi¹cych” – nazwy
sympatycznej, znanej i dobrze okreœlaj¹cej k³amliwy
charakter stoj¹cego tam pomnika – próbuje siê zrobiæ
„Plac Wileñski”.
Pomstuj¹c jednak na tego
rodzaju zmiany, baczmy, aby
nie przedobrzyæ. Jest w Wawrze ulica Barburki. Bardzo
nieortograficzna ulica – przecie¿ wszyscy wiedz¹, ¿e powinna byæ Barbórka – jak
Œwiêta Barbara, patronka
górników i ciê¿kiej artylerii.
Dowcip z ulic¹ Barburki polega na tym, ¿e w czasie, gdy
nadawano jej to piêkne miano, zasady ortografii by³y nieco inne ni¿ dziœ. Wówczas
Barbórka by³a Barburk¹. A
nawet jeœli nazwa jest nieortograficzna – ale jest nazw¹
historyczn¹ – nie mo¿na jej
zmieniaæ.
T. Paw³owski

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna
46, 00-672 Warszawa, z³o¿ony w dniu 10.11.2009 r. (uzupe³niony w dniu 18.01.2010 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kW, linii kablowej SN
15kW, linii kablowych nn 0,4kW, z³¹czy kablowych oraz
szafek pomiarowych na czêœci dzia³ek ew. nr: 37, 42/13,
52, 54/4, 55/4 w obrêbie 4-16-13, nr ew.: 1, 2/7, 36/1 w
obrêbie 4-16-21 oraz nr ew. 56 w obrêbie 4-16-22 przy
ulicy Zdziarskiej, w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197
- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Jeszcze o kapliczkach
Temat œwietny. Kapliczki zaniedbane jak ca³a
Praga. Jak widaæ, nawet zmiany ustrojowe nie s¹ w stanie
zapobiec destrukcji tej czêœci miasta, które ma prawdziwie
miejski charakter i klimat. Mam tylko ma³e sprostowanie dla
Pani Ewy Sotomskiej w kwestii figury Œw. Expedyta.
Otó¿, obecnie ten adres ul. Grochowskiej nale¿y do Grochowa, bowiem granicê z Kamionkiem wyznacza ul. Terespolska. Nie ma to mo¿e wiêkszego znaczenia, ale topografia to topografia i jeœli by³o inaczej to nale¿y œciœle o tym informowaæ, inaczej za czas jakiœ, wskutek uogólnieñ i przeniesieñ topograficznych wyl¹dujemy wszyscy w Warszawie - a
to by³aby ewidentna nieprawda: Praga to Praga, czyli miasto
z charakterem i to¿samoœci¹, a Warszawa to taki jednak generalnie marny twór szalonych architektów (tych powojennych i wspó³czesnych) 9 w³adców miasta.
Pozostajê z szacunkiem, pozdrawiam Pani¹ Ewê Sotomsk¹
i gratulujê jej pasji - Marek Ganderski
PS: w podwórku przy ul. Stanis³awowskiej 3 jest bardzo
nowa, licz¹ca sobie kilka miesiêcy kapliczka - ciekawe, prawda; jest to dla mnie œwietny przyk³ad na to, ¿e Praga to jest
Praga - ciekaw jestem, czy Warszawa mo¿e pochwaliæ siê
tak¹ nowoœci¹.
MG

Rada wielu

Lewa strona medalu

Kolejne centrum
handlowe na Pradze?

Garœæ aktualnoœci

Paskudny blaszak Carrefoura nie jest
konkurencj¹ dla pobliskiego Bazaru Ró¿yckiego (czy innych praskich targowisk). Podupada on wskutek przemian,
które przechodzi ca³a Praga. Nie jest ju¿
atrakcyjnym miejscem handlu, a nie
mo¿e jeszcze utrzymaæ siê jako teren
lokalnego folkloru. Jednak wielkie centra handlowe s¹ gwoŸdziem do trumny
tradycyjnych sklepów.
Warszawiacy narzekaj¹ czêsto, ¿e
przy g³ównych ulicach naszego miasta
dominuj¹ banki. Tam, gdzie nie op³aca
siê lokowaæ oddzia³ów bankowych - sklepy i zak³ady rzemieœlnicze i tak ledwie
wi¹¿¹ koniec z koñcem. Wielkopowierzchniowy handel w cywilizowanych
krajach lokowany jest na obrze¿ach
miast. JeŸdzi siê tam po du¿e zakupy

raz na kilka tygodni. Warszawa zosta³a
zamieniona przez kolejne liberalno- lewicowe ekipy w miasto rodem z trzeciego œwiata. CH Wileñska czy Arkadia
mo¿na odwiedzaæ bardzo czêsto ze
wzglêdu na ich centralne po³o¿enie.
Mo¿na robiæ tam zakupy codziennie po
pracy, wypiæ kawê czy dorobiæ klucze.
Niedu¿e sklepy i punkty us³ugowe, polscy drobni przedsiêbiorcy nie wytrzymuj¹ nieuczciwej konkurencji.
Olbrzymi teren pomiêdzy ulicami Stalow¹, Szwedzk¹ i Solidarnoœci zosta³ wystawiony na sprzeda¿ przez Agencjê Mienia Wojskowego. Oczywiœcie, nie ma
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego tê dzia³kê.
Warto przypomnieæ, ¿e przyspieszenie
wprowadzania planów by³o jedn¹ ze

sztandarowych obietnic wyborczych Hanny Gronkiewicz - Waltz. Pod koniec obecnej kadencji mia³o byæ pokryte planami
zagospodarowania przestrzennego 80%
miasta. Jest.. 17%.
Oznacza to, ¿e pomiêdzy Tesco a CH
Wileñska mo¿e powstaæ kolejne centrum
handlowe. Trzy kilometry od Starego Miasta. Podobno mpzp jest przygotowywany. Podobno te¿, w projekcie planu wpisano „handel wielkopowierzchniowy”.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Twitter: Maciejowski_waw

Prosto z mostu

Gor¹cy œnieg
„Wiesz, ile kosztuje jeden litr benzyny? Przemnó¿ to przez kilometry od
Wis³y i z powrotem, to ile ci wyjdzie?
Du¿o ci wyjdzie! To co zrobiæ, ¿eby wysz³o mniej? Œnieg trzeba zrzucaæ nie do
Wis³y, tylko...?” - pyta³ swojego pomocnika kierowca MPO, czyli Jan Kobuszewski, w filmie „Brunet wieczorow¹ por¹”.
Praktykant zgadywa³: „Jak s³oñce wyjdzie, to œnieg stopi, i on sp³ynie?” „Tak
jest, si³y przyrody w s³u¿bie cz³owieka!”
- pochwali³ go Kobuszewski.
Nie sposób nie wspomnieæ tej sceny
patrz¹c na to, co siê dzieje teraz w Warszawie. Od kilku tygodni mamy stan klêski ¿ywio³owej. Na chodnikach zalegaj¹
metrowe sterty œniegu, a w w¹wozach pomiêdzy nimi z trudem s¹ w stanie przecisn¹æ siê dwie osoby. Pod naciskiem lobby
kierowców bowiem w³adze miasta rozliczane s¹ z przejezdnoœci ulic, nie chodników.
W œnie¿n¹ zimê widaæ najwyraŸniej,
¿e Warszawa jest nieprzyjazna pieszym.
Los pieszych przez trzy miesi¹ce w roku
nie ma ¿adnego znaczenia. S³uchaj¹ Pañstwo tych ci¹g³ych dyskusji o przejezdnoœci, o standardzie „czarnej ulicy”? O
chodnikach mowy w nich w ogóle nie ma.
Nie interesuje mnie, dlaczego ulice s¹
przejezdne dopiero po czterech godzinach
od opadu œniegu. Mogê siê œmiaæ ze s³ów
urzêdnika, który wyjaœnia, ¿e p³ugów nie
wys³ano na ulice podczas œnie¿ycy, gdy¿
zwiêkszy³yby siê od tego korki. Mogê siê
dziwiæ, dlaczego Warszawa wydaje na odœnie¿anie ulic szeœæ razy wiêcej ni¿ £ódŸ i
osiemnaœcie razy wiêcej ni¿ Wroc³aw, przy
czym efekty w tamtych miastach s¹

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Sprostowanie
Przepraszamy p. Barbarê
Lasoñ z Fundacji „Mruczek”
za pomylenie jej nazwiska i
funkcji w materiale „Odrow¹¿a wzorem”. Mieliœmy nadziejê, ¿e dzielnica Targówek
coœ robi… i st¹d pomy³ka.

znacznie lepsze ni¿ w stolicy. Najgorêtszy problem stanowi¹ jednak zalegaj¹ce
na chodnikach, œcie¿kach osiedlowych i
trawnikach wielkie sterty œniegu.
A co siê stanie z nimi na wiosnê? To
nie jest czysty œnieg, lecz setki ton zmieszanego ze œniegiem b³ota. Takiej iloœci
brudu, jaki objawi siê na warszawskich
ulicach tej wiosny, jeszcze nie widzieliœmy. Teraz jest on ³atwy do zebrania, bo
zmro¿ony. Wiosn¹ ulice zostan¹ zalane
strumieniami œmierdz¹cego b³ota. Oczywiœcie bêdziemy uwa¿aæ, by w nie nie
wdepn¹æ. I gdy tak bêdziemy uwa¿aæ,
wtedy w³aœnie obryzga nas brudna fontanna spod kó³ samochodu...
Myœl¹ Pañstwo, ¿e warszawscy radni
o tym nie dyskutuj¹? Owszem, tyle ¿e
nie czuj¹ siê przy tym jak u Barei, lecz
raczej jak na filmie wojennym. PiS ata-

kuje, a PO siê broni: nie ma radnego
PO, który by uwa¿a³, ¿e miasto jest Ÿle
odœnie¿ane, i nie ma radnego PiS, który
by uwa¿a³ odwrotnie. Linia frontu jest
ostra, jak w „Gor¹cym œniegu”.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Warszawa znów zasypana. Choæ walka z zim¹ kosztowa³a ju¿ 120 milionów
z³otych, to jej efekty s¹ coraz mniej zadawalaj¹ce. W interpelacji, jak¹ z³o¿y³em do Pani Prezydent, wnioskowa³em
o kontrolê jakoœci odœnie¿ania przez
dzia³aj¹ce na zlecenie Zarz¹du Oczyszczania Miasta firmy. Rozumiem, ¿e opady œniegu s¹ w tym roku rekordowe, ale
nie zmienia to faktu, ¿e przedsiêbiorstwa
zajmuj¹ce siê oczyszczaniem zobowi¹za³y siê umowami do okreœlonego standardu swych us³ug. A ten nie jest dotrzymywany. Pocieszaj¹ce jest, ¿e w odpowiedzi na interpelacjê wiceprezydent
Wojciechowicz potwierdzi³ moje zdanie i
zapewni³, ¿e na firmy zostan¹ na³o¿one
kary umowne - choæ z drugiej strony nawet nie wyobra¿am sobie, ¿e mog³oby
byæ inaczej. Kolejnym, zwi¹zanym z tym,
problemem jest zbyt ma³a liczba œrodków przewidzianych w tegorocznym bud¿ecie na wywóz œniegu po zimie. Mo¿e
wiêc okazaæ siê, ¿e bêdzie on zalega³ na
naszych ulicach do maja, a topniej¹c
pozalewa wszystko. To, oczywiœcie, czarny scenariusz, bo w mojej ocenie trzeba
zrobiæ wszystko, aby te pieni¹dze siê
znalaz³y i radni – przynajmniej SLD bêd¹ o to zabiegaæ.
A z tym nie bêdzie ³atwo, bo fiaskiem
zakoñczy³a siê sprzeda¿ kolejnej puli
miejskich obligacji. Dwie poprzednie zakoñczy³y siê sukcesem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Zainteresowanie przekracza³o poda¿, co
oprócz ponad miliarda z³otych gotówki
przynios³o wzrost presti¿u Warszawy
jako miasta. Tym razem nie posz³o jednak tak ró¿owo, mimo ¿e w³adze stolicy
robi³y wszystko, aby inwestorów zachêciæ. Upubliczniono informacjê o zmniejszeniu zad³u¿enia miasta i planach dotycz¹cych obni¿enia progu bezpiecznego zad³u¿enia do 50% w miejsce dotychczasowych 55% (ustawowo dopuszcza siê
60%). Mimo to, uda³o siê sprzedaæ obligacji za 300 mln z³ wobec planowanych

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

POzytywnie

Korzystajmy z PPP
Niewiele osób zdaje sobie sprawê, ¿e
prawie od roku - po zmianie poprzedniej - mamy w naszym kraju narzêdzie
pod nazw¹ „Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym”. Niestety, ustawa ta
jest narzêdziem nieu¿ywanym. Dlaczego? No w³aœnie...
Partnerstwo publiczno-prywatne zyska³o uznanie w ca³ym cywilizowanym
œwiecie. Firmy sektora prywatnego nauczy³y i przyzwyczai³y ludzi do wysokiego standardu œwiadczonych us³ug, efektywnoœci, osobistego zaanga¿owania i
odpowiedzialnoœci. Dlatego coraz wiêksza liczba rz¹dów w krajach rozwiniêtych lub szybko rozwijaj¹cych siê poszukuje kreatywnych i innowacyjnych sposobów œwiadczenia us³ug publicznych.
Aktualnie coraz liczniejsza grupa krajów zaczyna pod¹¿aæ za niew¹tpliwym
pionierem wykorzystania tej formu³y, jakim jest Wielka Brytania. Nale¿y do nich
zaliczyæ przede wszystkim Australiê, Irlandiê, Holandiê, Stany Zjednoczone, Kanadê, Japoniê, Niemcy i Francjê oraz niektóre kraje Azji i Europy ŒrodkowoWschodniej, w których PPP sta³o siê ju¿
powszechnie akceptowan¹ metod¹ finansowania infrastruktury publicznej.
Struktury PPP funkcjonuj¹ w wielu
segmentach rynku, takich jak: transport,
edukacja, zdrowie i opieka spo³eczna,
bezpieczeñstwo i obrona, wiêziennictwo,
zaawansowane technologie i ochrona
œrodowiska. Gdziekolwiek istnieje zapotrzebowanie na nowe inwestycje infrastrukturalne, PPP mo¿e okazaæ siê naj-

bardziej efektywnym sposobem ich finansowania. W ten sposób mo¿na realizowaæ zreszt¹ nie tylko nowe projekty,
ale równie¿ zapewniæ konserwacjê i remonty ju¿ istniej¹cych obiektów.
PPP ³¹czy partnerów publicznych ze
spó³kami prywatnymi dla celów realizacji projektu. Ka¿da strona zachowuje
swoj¹ to¿samoœæ i odrêbn¹ odpowiedzialnoœæ w oparciu o przejrzysty podzia³ zadañ i ryzyka.
PPP ró¿ni siê od us³ug publicznych
realizowanych w sposób tradycyjny poprzez przeniesienie znacznej czêœci ryzyka na partnerów prywatnych. Partner
publiczny i spó³ki opracowuj¹ projekty,
realizuj¹ i zarz¹dzaj¹ nimi w oparciu o
podzia³ ryzyka i funkcjê przewidywanych kosztów i przychodów.
Partnerstwa publiczno-prywatne powsta³y w Wielkiej Brytanii w latach 90.
Obecnie stanowi¹ one 10-15% wszystkich inwestycji publicznych w Wielkiej
Brytanii, co daje ³¹czn¹ kwotê 60 mld
EUR lub 3,64% PKB.
Od lat 60. i 70. w takich krajach, jak
Hiszpania, Francja i W³ochy, stosunkowo
dobrze znane s¹ umowy koncesyjne, które w wielu aspektach s¹ podobne do PPP.
W ca³ej UE do koñca roku 2010 planuje siê przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych o wartoœci ponad 500
mld euro. Czêœæ tych projektów realizowana bêdzie w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.
Stadion Wembley w Londynie budowany by³ w³aœnie w systemie PPP. Innym

przyk³adem jest lotnisko w Atenach zrealizowane na Igrzyska Olimpijskie w
2000 roku z ogromnym wykorzystaniem
œrodków unijnych. Z analizy brytyjskiego rynku PPP wynika, ¿e prawie 90 proc.
projektów ukoñczono w terminie, wszystkie zgodnie z przyjêtym bud¿etem. W
przypadku tradycyjnej metody realizowania zadañ publicznych zgodnie z planem i bud¿etem uda³o siê zakoñczyæ tylko 30 proc. projektów. Badania potwierdzaj¹, ¿e prawie 80 proc. odbiorców
us³ug jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z ich jakoœci.
Niestety, ze smutkiem nale¿y stwierdziæ opiesza³oœæ w siêganiu po ten œrodek. Czy powodowane jest to obaw¹
przed przyklejeniem swoistej ³atki
przez przeciwników politycznych i czêœæ
mediów? Czy te¿ – jak to czêsto bywa
– ktoœ usi³uje wymyœliæ proch? Niezale¿nie od przyczyn, w dobie poszukiwañ dodatkowych œrodków finansowych na ró¿ne projekty jest to doprawdy zastanawiaj¹ce …
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
mojabialoleka@wp.pl
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500 milionów. Eksperci mówi¹, ¿e przyczyni³ siê do tego termin - w tym czasie
wyemitowano bowiem równie¿ obligacje Skarbu Pañstwa - oraz niezbyt atrakcyjne oprocentowanie. Mniejsza od zak³adanej sprzeda¿ obligacji nie powinna
w wiêkszym stopniu rzutowaæ na sytuacjê finansow¹ Warszawy, ale jest na
pewno pewnym sygna³em dla w³adz miasta, którego lekcewa¿yæ nie mo¿na.
Na koniec warto wspomnieæ o Bazarze Ró¿yckiego. Czêœæ z zajmowanej
przez niego powierzchni wraca do by³ych w³aœcicieli i si³¹ rzeczy kupcy bêd¹
musieli siê œcieœniæ. Wydaje siê, ¿e jest
to doskona³a okazja do tego, ¿eby bazar zrewitalizowaæ. Aby do tego dosz³o,
w³adze miasta musz¹ wreszcie dojœæ do
porozumienia z kupcami i najzwyczajniej w œwiecie wydzier¿awiæ im ten teren, bo nie wiem, czy Pañstwo wiedz¹,
ale ostatni¹ umowê podpisa³ z nimi w
2001 roku ówczesny dyrektor dzielnicy
Ireneusz Tondera. Potem kupców chcieli
siê pozbyæ w³odarze miasta z Lechem Kaczyñskim na czele, a nastêpnie ekipa
obecnej Pani Prezydent. Efekt jest taki,
¿e Stowarzyszenie Kupców Bazaru Ró¿yckiego nie ma podpisanej umowy
dzier¿awy, co w skrócie oznacza, ¿e miasta nie czerpie z tego tytu³u zysków, a
kupcy s¹ niepewni o swój los. Na szczêœcie nie s¹dzê, ¿eby urzêdnikom Hanny
Gronkiewicz - Waltz starczy³o odwagi na

takie rozwi¹zanie, jak w przypadku KDT,
choæ i taki wariant by³ ponoæ rozpatrywany. Myœlê, ¿e w obronie bazaru stanêliby wtedy wszyscy mieszkañcy Pragi
ze mn¹ na czele. Dlatego trzeba tê sprawê rozwi¹zaæ polubownie, zw³aszcza w
kontekœcie EURO 2012. Bazar nale¿y
zmodernizowaæ i uczyniæ z niego przede
wszystkim przyzwoite miejsce pracy dla
setek kupców, nowoczesne, ale z zachowaniem elementów tradycji i charakteru dzielnicy. Na pewno nie mo¿e to byæ
jakiœ skansen - jak chcieliby niektórzy,
gdzie turyœci przy okazji zwiedzania
Muzeum Pragi zachodziliby ogl¹daæ handluj¹cych jak jakieœ ma³py w zoo. To nie
o to chodzi, i ka¿dy kto kocha tê dzielnicê i szanuje jej mieszkañców powinien
to wiedzieæ.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Inwestowaæ na Pradze
Za oknami bia³o, s³upek rtêci pod
kresk¹. Zima nadal trzyma w swoich objêciach. Aura sprzyja melancholii. By wyrwaæ siê z niezbyt buduj¹cego nastroju,
postanowi³em oddaæ siê pracy twórczej zebraæ i przedstawiæ Pañstwu proces powstawania kilku inwestycji, które rzutuj¹
i bêd¹ rzutowa³y na wygl¹d naszej dzielnicy za lat kilka lub kilkanaœcie.
Na pocz¹tku trzeba stwierdziæ z ca³¹
otwartoœci¹, na Pradze nie ma do chwili
obecnej uchwalonego ¿adnego planu zagospodarowania przestrzennego, który
precyzyjnie okreœla³by, co, gdzie i jak
mo¿e byæ budowane. Prace nad planami trwaj¹ co najmniej od 15 lat. Swego
czasu najbardziej zaawansowany by³
miejscowy plan Portu Praskiego, lecz
dojœcie do w³adzy prezydenta Lecha Kaczyñskiego i uchwalenie za jego czasów
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy spowodowa³y, i¿ opracowanie to
wyl¹dowa³o w koszu. Dziœ najbli¿szy
uchwalenia jest plan obszarów Dworca
Wschodniego, obejmuj¹cy czêœæ Pragi Pó³noc i Po³udnie ze wzglêdu na przygotowania do EURO 2012. Brak miejscowych
planów nie powoduje jednak, ¿e na danym terenie nie dzieje siê nic w sensie
inwestycyjnym. Inwestycje jednak s¹
trudniejsze w „rozkrêceniu” i zdane na
interpretacje urzêdników wydaj¹cych
tzw. decyzje o warunkach zabudowy,
czyli decyzjê reguluj¹c¹ np. wysokoœæ budynku, jego kszta³t, kolorystykê itp. potocznie zwane „wuzetkami”. Decyzje nie
zastêpuj¹ ustaleñ miejscowego planu, s¹
jednak instrumentem planowania przestrzennego tam, gdzie miejscowych planów nie ma. W odró¿nieniu od planów,
nie s¹ wyk³adane do powszechnej wiadomoœci i konsultowane, lecz jako decyzje administracyjne mog¹ byæ wydane
na drodze administracyjnej. Trudne to i
skomplikowane. Tak niestety wygl¹da
proces inwestycyjny od kuchni. Trochê
celowo odbieg³em od g³ównego tematu,
aby pokazaæ, i¿ procesy przemian nie
s¹ takie proste i ³atwe w realizacji. Wymagaj¹ nie tylko nak³adów finansowych
publicznych lub prywatnych, lecz tak¿e
szeregu uzgodnieñ (konserwator zabytków, s³u¿by miejskie, prywatni w³aœciciele dzia³ek), których dokonuje zarówno inwestor publiczny, jak i prywatny, a
efektem tych zabiegów jest otrzymanie

pozwolenia na budowê, którego integraln¹ czêœci¹ jest projekt budowlany.
Dopiero wtedy inwestycja mo¿e wejœæ w
fazê wykonawcz¹.
Je¿d¿¹c po Pradze widzê - podobnie
jak Pañstwo - przymiarki wielu inwestorów do kolejnych inwestycji zmieniaj¹cych
wygl¹d dzielnicy. Jedne z nich s¹ bardziej
udane, inne mniej. Do bardziej ciekawych
projektów osobiœcie zaliczy³bym projekt
zabudowy w dawnej fabryce Koneser,
gdzie maj¹ powstaæ soft lofty, mieszkaniówka, biura i centrum handlowe. Pora¿k¹ inwestycyjn¹ by³a natomiast próba rozbiórki starej parowozowni pomiêdzy Wileñsk¹ a Radzymiñsk¹. Jeden i
drugi obszar znajduje siê pod opiek¹ Sto³ecznego Konserwatora Zabytków. W
przypadku Konesera wszelkie plany rozbiórki by³y z konserwatorem konsultowane i uzgadniane, w przypadku parowozowni inwestor poszed³ na skróty efekt - wstrzymane wyburzenia, prokurator - przysz³oœæ inwestycji niepewna.
Czêsto, podobnie jak Pañstwo, przeje¿d¿aj¹c ulic¹ Szwedzk¹ zastanawiam
siê, dlaczego zamar³a inwestycja hiszpañskiej spó³ki Restaura, specjalizuj¹cej siê
w rewitalizacji poprzemys³owych zabytków, która mia³a bardzo ciekawe plany
zagospodarowania ca³ych 4 hektarów po
by³ej Pollenie Urodzie. Wiêcej szczêœcia
maj¹ tereny po by³ym FSO. Inwestuje tu
nie tylko bran¿a motoryzacyjna, lecz
powstaj¹ tak¿e markety budowlane.
Mo¿e niezbyt urodziwe architektonicznie,
lecz daj¹ce pracê. Znacz¹cym inwestorem
jest te¿ m.st. Warszawa. Cdn.
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
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 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, hiszpañski, w³oski
14z³/60min 503-765-560
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
BEZSTRESOWA nauka obs³ugi komputera (zachêcamy
seniorów) 503-765-560
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka, chemia
14z³/60min 601-440-130
NAUKA jêzyków (angielski, hiszpañski) dla dzieci
503-765-560
POLSKI, przygotowanie
do matury, intensywnie tel.
22 811-53-22, 602-678-811
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

22 811-10-85
608-087-936

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
BIURO Ksiêgowe, Targówek, ul. Gajkowicza, tel.
600-480-487
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
HYDRAULIKA, remonty, naprawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

Zgubiono legitymacjê studenck¹ na Bródnie.
Znalazcê proszê o zwrot
na adres podany na legitymacji.
Wojciech Konieczny
- nr leg. 52085 AWF W-wa

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI najtaniej,
studenci 518-640-787
REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750
ROLETY ,
¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WYKOÑCZÊ
domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, z ojca
na syna. Mimo m³odego wieku jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj po namowie
i z rekomendacji sekretarza
Stowarzyszenia Uzdrowicieli
w Baguio City 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 uzdro-

wiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
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:
17, 18, 19, 23, 24, 26, 28 lutego
1, 2 marca
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Zima a kurdupelek pod ambon¹ i Sejmem
Proszê Szanownych Pañstwa, czasami zdarza siê, ¿e
ktoœ posiada ma³ego pieska.
Iloœæ ma³ych piesków jest zaskakuj¹co du¿a. Ta zaskakuj¹co du¿a iloœæ ma³ych piesków jest zaskakuj¹co kochana przez swoich w³aœcicieli.
Kundelki kurdupelki, jamniki,
ratlerki, sznaucerki i królowie
serc yorki ka¿dej zimy dygoc¹ na spacerach. Mimo gor¹cych uczuæ, ta grupa zwierz¹t najbardziej nara¿ona jest
na wych³odzenie. Du¿a powierzchnia cia³a w stosunku
do wagi powoduje szybk¹
utratê ciep³a z organizmu. To,
¿e tym razem piszê o maluchach, nie zwalnia w³aœcicieli
œredniaków i starszaków od
obserwacji komfortu cieplnego swoich pupili.
Drugim czynnikiem jest bliskoœæ pow³ok brzusznych do
zimnego pod³o¿a. Co to mo¿e
oznaczaæ dla zwierzêcia? Po
pierwsze, skurcz naczyñ jamy
brzusznej, a zw³aszcza jelit,
a po drugie, skurcz naczyñ
uk³adu oddechowego. Niedokrwione jelita i oskrzela trac¹
odpornoœæ narz¹dow¹, a bytuj¹ce na ich terenie bakterie
zaczynaj¹ nadmiernie siê namna¿aæ. W krótkim czasie
mo¿e wywi¹zaæ siê stan zapalny, czêsto nasilony przez
infekcje wszêdobylskich wirusów. Nasilenie zapaleñ jelit i
¿o³¹dka obserwujemy na
prze³omie jesieni i zimy oraz
zimy i wiosny. Podobnie jest
z zapaleniami gard³a, oskrzeli
i p³uc. Ostatniej jesieni i pocz¹tkach zimy iloœæ zachorowañ bliska by³a epidemii. Bardzo wa¿nym elementem profilaktycznym jest dokonywanie szczepieñ przeciwko nosówce, wirusowemu zapaleniu krtani i tchawicy, wirusowym zapaleniom ¿o³¹dka i jelit. Lekarze weterynarii dysponuj¹ preparatami zawieraj¹cymi wszystkie te elementy w
jednej fiolce.
Pomimo szczepieñ u du¿ej
grupy psów, jak co roku, wyst¹pi¹ objawy zapalenia ¿o³¹dka i jelit (wymioty, biegunka)
lub/i objawy mêcz¹cego kaszlu, do z³udzenia przypominaj¹cego zad³awienie koœci¹.
Co mo¿na zrobiæ oprócz
szczepieñ? Po pierwsze zwracaæ uwagê, czy zwierzak
nie marznie.
Po drugie - nie zostawiaæ
na d³ugo przywi¹zanych psów
przed sklepami. Po trzecie zapewniæ dawkê ruchu, dostosowan¹ do temperatury.
Najlepiej pobiegaæ, pobawiæ
siê. Po czwarte - u zwierz¹t
szczególnie wra¿liwych - zapewniæ ubranko. Ubranka dla
psów robi¹ osza³amiaj¹c¹ karierê. Moda dla ludzi powoduje te same emocje, co moda
u psów. Na spacerach obserwujemy ró¿ne trendy i nowinki, od barchanowych fig rodem z bazarowej baracho³ki
na puszystej ratlerce, do wysmakowanych pikowanych
kurteczek d¿okejskich czy po-

larków z kapturkiem na smuk³ym yoreczku. Jedne i drugie
³¹czy jednak to samo – ciepe³ko na spacerze i wewnêtrzny komforcik, wynikaj¹cy z pe³nej michy i dostatnie-

go bytu. Reszta to tylko zwyczajna kwestia gustu i figury,
na które zwierzaki kompletnie
nie zwracaj¹ uwagi, podobnie
jak nasi duchowni i politycy na
swoje tekstylia i brzuchy.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o. o.,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
19.01.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia φ 110 na czêœci dzia³ek nr ew. 22/5, 23/
1, 49/3, 65 w obrêbie 4-16-36 przy ulicy Skarbka z Gór w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na;
budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na dzia³ce
nr ew. 70 z obrêbu 4-07-03 przy ul. Miko³aja z D³ugolasu na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na
wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa z siedzib¹ w
Warszawie Al. Jerozolimskie 179, z³o¿onego w dniu
29.01.2010 r.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00,
wtorki-pl¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).
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Dla rodziców
22 lutego o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 258 w Warszawie, w
budynku filii szko³y, przy ul. Namys³owskiej 1 odbêdzie siê Dzieñ Otwarty
dla rodziców dzieci 6-letnich.
Dzieñ Otwarty ma na celu przedstawienie rodzicom dzieci 6-letnich zalet pos³ania dzieci
do klasy pierwszej, zamiast do Oddzia³u Przedszkolnego. Jednoczeœnie rodzice bêd¹ mieli
szansê przyjrzeæ siê warunkom, jakie szko³a stwarza dzieciom do nauki.

Co to jest rak
jamy ustnej?
Rak jamy ustnej to rak wystêpuj¹cy w obrêbie warg
(dotyczy zwykle dolnej wargi), wewnêtrznej czêœci jamy
ustnej, tylnej œciany gard³a, migda³ków lub œlinianek. Rozwija siê czêœciej u mê¿czyzn ni¿ u kobiet, najczêœciej u
osób po czterdziestce. G³ównym czynnikiem ryzyka jest
palenie w skojarzeniu ze spo¿ywaniem znacznych iloœci
alkoholu.
- bolesnoœæ lub niewyjaJe¿eli rak jamy ustnej nie
zostanie wykryty wystarcza- œniony ból w obrêbie jamy
j¹co wczeœnie, mo¿e on wy- ustnej, b¹dŸ uczucie, ¿e coœ
magaæ zabiegu chirurgiczne- utknê³o w gardle bez widoczgo, radioterapii i (lub) chemio- nej przyczyny
terapii. Mo¿e te¿ prowadziæ
- obrzêk szczêki lub
do œmierci – piêcioletnie prze- ¿uchwy powoduj¹cy z³e do¿ycie obserwowane jest u pasowanie protezy
oko³o 50% chorych. Ponie- zmianê g³osu
wa¿ z³e rokowanie czêœcioJak mogê zapobiec rozwo przynajmniej spowodowa- wojowi raka jamy ustnej?
ne jest niewychwyceniem
Je¿eli jeszcze nie palisz ani
wczesnych objawów, wykrynie ¿ujesz tytoniu, nie zaczywanie raka jamy ustnej stanaj! U¿ywanie tytoniu odponowi czynnik decyduj¹cy o
wiedzialne jest za 80 do 90
powodzeniu jego leczenia.
procent przypadków raka
Jakie s¹ objawy raka jamy ustnej.
jamy ustnej?
Palenie - zwi¹zek pomiêPoniewa¿ nie zawsze je- dzy paleniem a rakiem p³uca
steœmy w stanie wychwyciæ i chorobami serca jest niezanajwczeœniejsze objawy raka przeczalny. Palenie wp³ywa
jamy ustnej, wa¿n¹ rolê od- ponadto negatywnie na ogólgrywaj¹ regularne kontrole ny stan zdrowia, utrudniaj¹c
zarówno u dentysty, jak i le- zwalczanie zaka¿eñ i proces
karza. Dentysta jest osob¹ dochodzenia do zdrowia po
posiadaj¹c¹ odpowiednie urazach czy zabiegach chiprzeszkolenie do wykrywania rurgicznych. Za ka¿dym rawczesnych sygna³ów ostrze- zem, jak zapalasz papierosa,
gawczych sugeruj¹cych raka nara¿asz ponadto zdrowie
jamy ustnej. Oprócz jednak jamy ustnej na ryzyko. Paleokresowych wizyt kontrol- nie papierosów, fajki lub cynych, powinieneœ zg³osiæ siê gar znacznie zwiêksza ryzydo dentysty, je¿eli zauwa¿ysz ko powstania raka krtani,
którykolwiek z poni¿szych wnêtrza jamy ustnej i prze³yobjawów:
ku. Poniewa¿ tak wiele osób
- bolesn¹ zmianê w obrê- nie jest œwiadomych wczebie warg, dzi¹se³ lub we- snych objawów lub objawy te
wnêtrznej czêœci jamy ustnej, ignoruje, rak jamy ustnej czêktóra ³atwo krwawi i nie chce sto ulega rozprzestrzenieniu
siê zagoiæ
zanim zostanie wykryty.
- wyczuwalny jêzykiem gu¯ucie tytoniu — osoby
zek lub zgrubienie w obrêbie przewlekle ¿uj¹ce tytoñ narapoliczka
¿eni s¹ na 50-krotnie wiêksze
- utratê czucia lub drêtwie- ryzyko rozwoju raka jamy ustnie w obrêbie jamy ustnej
nej ni¿ pozosta³e osoby.
- bia³e lub czerwone plamNajlepiej unikaæ palenia
ki na dzi¹s³ach, jêzyku lub we papierosów, cygar, fajki, ¿ucia
wnêtrzu jamy ustnej
tytoniu i za¿ywania tabaki.
- trudnoœci z ¿uciem lub Osoby zaprzestaj¹ce u¿ywaprze³ykaniem pokarmów
nia tytoniu, nawet je¿eli czy-

Szancer zaprasza
18 lutego dyrekcja szko³y podstawowej nr 285 im. J.M.
Szancera przy ul. Turmonckiej 20 oraz Nowa Gazeta Praska
zapraszaj¹ na „Dzieñ otwarty przedszkola modu³owego”.
Takie przedszkole powsta³o specjalnie dla uczniów zerówek, aby u³atwiæ im pocz¹tek szko³y. To kolorowe, przyjazne
i bezpieczne dla dzieci budynki. Zajêcia w nich rozpoczn¹
siê w drugim semestrze bie¿¹cego roku szkolnego.
„Modu³y” mo¿na ogl¹daæ od 8 do 13. Tego samego dnia
(18.02.2010 r.) równie¿ w szkole podstawowej nr 285, w
godzinach 17-19 odbêdzie siê konferencja „Szeœciolatek w
œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa”.
22 lutego o godz. 17 planowane jest spotkanie informacyjne „Szeœciolatek w pierwszej klasie”, na które
szko³a zaprasza rodziców razem z dzieæmi.
Ludmi³a Milc

ni¹ to po wielu latach stosowania, znacznie zmniejszaj¹
swoje ryzyko zachorowania
na raka jamy ustnej. Przewlek³e i (lub) intensywne spo¿ywanie alkoholu równie¿
zwiêksza ryzyko raka, przy
czym wyj¹tkowo du¿e ryzyko
stwarza ³¹czne stosowanie
tytoniui alkoholu.
Jak leczy siê raka jamy
ustnej?
Po postawieniu rozpoznania zespó³ specjalistów (w
tym specjalista chirurgii
szczêkowo-twarzowej i dentysta) opracowuj¹ plan leczenia dostosowany do potrzeb
indywidualnego pacjenta.
Zwykle konieczny jest zabieg
chirurgiczny, po którym pacjenta poddaje siê radio- i
chemioterapii. Wa¿ne jest
zg³oszenie siê do dentysty,
który zna siê na zmianach,
jakie leczenie to mo¿e wywo³aæ w obrêbie jamy ustnej.
Za ka¿dym razem, kiedy
spo¿ywasz jedzenie lub napoje zawieraj¹ce cukier lub
skrobiê, bakterie bytuj¹ce w
p³ytce nazêbnej wytwarzaj¹
kwas, który przez 20 minut
lub d³u¿ej atakuje twoje zêby.
Aby ograniczyæ uszkodzenie
szkliwa, ogranicz liczbê przek¹sek i napojów spo¿ywanych pomiêdzy posi³kami.
Jeœli jednak ju¿ jesz przek¹ski, wybieraj po¿ywne artyku³y, takie jak ser, surowe warzywa, jogurt naturalny lub
owoce.
Jakich nale¿y spodziewaæ siê objawów ubocznych radioterapii w obrêbie
jamy ustnej?
U wielu osób poddawanych radioterapii zmian wystêpuj¹cych w obrêbie g³owy
i szyi dochodzi do podra¿nienia œluzówki jamy ustnej, suchoœci w jamie ustnej, trudnoœci w po³ykaniu i zmian
odczuwanego smaku. Napromienianie zwiêksza te¿ ryzyko próchnicy – dlatego te¿
jest bardzo wa¿ne, aby osoby te szczególnie dobrze dba³y o zêby, dzi¹s³a i gard³o w
okresie radioterapii.
Jak mogê dbaæ o zdrowie
jamy ustnej ju¿ podczas
leczenia?
Pamiêtaj o tym, aby po
ka¿dym posi³ku zêby szczotkowaæ szczoteczk¹ z miêkkim w³osiem i nitkowaæ je codziennie. Unikaj mocno przyprawionych i twardych potraw, jak surowe warzywa,
suche krakersy i orzechy.
Unikaj równie¿ tytoniu i alkoholu. Aby utrzymywaæ sta³y
poziom nawil¿enia jamy ustnej, ¿uj gumê do ¿ucia bez
cukru lub jedz cukierki.
Obecnie na rynku znalaz³y
siê testy VIZILETE PLUS ze
sk³adnikiem TBLUE – wspomagaj¹ce detekcjê zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej, potencjalnych
ognisk raka.

Muzyczny karnawa³ z „Victori¹”
14 lutego w koœciele p.w. Œw. Franciszka z Asy¿u przy ul. Strumykowej 25, po
uroczystej Mszy Œwiêtej odby³ siê karnawa³owy koncert w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej w Rembertowie „Victoria” i znakomitych
solistów. Organizatorem koncertu by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury oraz Ks. Dziekan Jan Józefczyk, Proboszcz
Parafii œw. Franciszka z Asy¿u.

Orkiestra „Victoria” powsta³a w 1997 r. z inicjatywy proboszcza parafii Matki Boskiej
Zwyciêskiej w Rembertowie,
ks. pra³ata Edwarda ¯mijewskiego. Organizacji, kierownictwa artystycznego i funkcji kapelmistrza orkiestry
podj¹³ siê p³k rez. Julian
Kwiatkowski, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu,
by³y inspektor orkiestr Wojska Polskiego. Instrumentalistami „Victorii” w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ wychowankowie orkiestry, uczniowie, studenci, mieszkañcy
Rembertowa.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ artystycznych orkiestry
„Victoria” nale¿y udzia³ we
Mszy Œw. w £owiczu, celebrowanej przez Ojca Œw. Jana
Paw³a II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1999 r.
oraz g³ówna nagroda na XI
Miêdzynarodowym Festiwalu
Pieœni Religijnej im. ks. St. Ormiñskiego w Rumii w 1999 r.
W niedzielnym koncercie
w koœciele p.w. Œw. Franciszka z Asy¿u wyst¹pili soliœci:
Julia Karlova-Antczak (sopran), wokalistka Kamila
Adamowicz, Ryszard Wróblewski (tenor) i Robert Dy-

mowski (bas-baryton). Koncert prowadzi³ lektor Polskiego Radia w Warszawie, Andrzej Krusiewicz.
Orkiestra „Victoria” ma w
swoim repertuarze wiele pieœni religijnych i patriotycznych, ale tym razem zaprezentowa³a szereg l¿ejszych
utworów, arii operetkowych
oraz popularnych piosenek
musicalowych i rozrywkowych. W wykonaniu Ryszarda Wróblewskiego us³yszeliœmy s³ynn¹ pieœñ polskiego
kompozytora, Rudolfa Sieczyñskiego, „Moje miasto
Wiedeñ”, „O, nie zapomnij
mnie” Ernesto de Curtisa oraz
pieœñ neapolitañsk¹ „Santa
Lucia”. Artysta wcieli³ siê te¿
w postaæ Freda œpiewaj¹c
„Tê uliczkê znam, tyle, tyle
lat” z musicalu Frederica Loewe, „My fair lady”.
Julia Karlova-Antczak zachwyci³a wszystkich wykonaniem „Habanery” z opery
„Carmen” Georgesa Bizeta
oraz piosenki „Dziewczêta z
Barcelony” z operetki „Clivia”
Nico Dostala. Kamila Adamowicz przypomnia³a wielki
przebój Elvisa Presleya „Love
me tender”. Wierny hiszpañskim rytmom Robert Dymow-

ski natomiast brawurowo zaœpiewa³ „Valencjê” F. Padilla
i „Granadê” A. Lary.
By³y te¿ utwory instrumentalne, wiedeñskie walce i
marsze. Anna Pietrzykowska
zagra³a solo na klarnecie
„Ma³y kwiatek”. Zupe³nie
nowe brzmienie otrzyma³a w
wykonaniu orkiestry „Victoria”
(w wiêkszoœci instrumenty
dête) czêœæ „Czterech pór
roku” - „Zima”.
Dla wszystkich zakochanych Julia Karlova-Antczak i
Ryszard Wróblewski zaœpiewali w duecie piosenkê z repertuaru Andrea Boccelli,
„Con te partiro”, znanej te¿
pod tytu³em „Time to say Goodbye”. Na fina³ Orkiestra
Koncertowa Parafii MB Zwyciêskiej z Rembertowa wykona³a Marsza Radetzky’ego
Johanna Straussa.
Jedynym mankamentem
tego udanego koncertu by³o
zbyt du¿e nag³oœnienie. Czasem wydawa³o siê, ¿e g³osy
artystów nie mog³y siê przebiæ przez bardzo mocny
akompaniament, a prowadz¹cego koncert Andrzeja
Krusiewicza w³aœciwie nie
mo¿na by³o zrozumieæ.
Joanna Kiwilszo
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Na balu u ksiêcia Or³owskiego
Tak zatytu³owany karnawa³owy koncert, osnuty na motywach operetki
„Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa by³ okazj¹ do zaprezentowania na
scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury najpiêkniejszych arii operowych
i operetkowych z du¿¹ dawk¹ humoru.

Nowatorski program,
przygotowany przez grupê
m³odych muzyków, skupionych wokó³ wiedeñskiej
organizacji kulturalnej
„Passion Artists” to rodzaj
eksperymentu muzycznego, opartego na przekonaniu, ¿e muzyka ma przede
wszystkim dawaæ radoœæ
wykonawcom i odbiorcom.
Dlatego spektakl, zaprezentowany 12 lutego w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury by³ swoist¹ zabaw¹,
do której artyœci zaprosili
te¿ publicznoœæ, opowiadaj¹c muzyczn¹ historiê.
Oto ekscentryczny ksi¹¿ê
Or³owski wydaje w swoim
pa³acu wielki bal. Zaprasza
dwóch kawalerów: markiza
Tony’ego i przebieg³ego doktora Falke. Nagle na balu
zjawia siê piêkna nieznajoma. Zaintrygowani mê¿czyŸni zaczynaj¹ konkurowaæ o
jej wzglêdy. W drugiej czêœci koncertu, w ksi¹¿êcych
ogrodach piêkna Maria spotyka przyjació³kê Jadwigê.
Teraz z kolei one rywalizuj¹
miêdzy sob¹ o przystojnego
kawalera. Ta niezbyt skomplikowana fabu³a jest tylko
pretekstem do zaprezentowania wspania³ej muzyki.

W wykonaniu artystów, którzy pochodz¹ z Litwy, Polski,
Korei i Bia³orusi us³yszeliœmy
przeboje z operetek Johanna
Straussa i Franciszka Lehara. Zabrzmia³y te¿ najpiêkniejsze arie z takich oper, jak
„Trawiata” Giusseppe Verdiego, „Tosca” Giacomo Pucciniego, czy „Don Giovanni” i
„Wesele Figara” Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Nie zabrak³o równie¿ polskiej muzyki, czyli fragmentów
„Strasznego Dworu” Stanis³awa Moniuszki.
Warto zauwa¿yæ, ¿e obok
tak s³ynnych arii, jak „E lucevan le stelle” z opery „Tosca”, któr¹ zaœpiewa³ Min Je
Jang (tenor), mieliœmy okazjê us³yszeæ kilka mniej znanych utworów, jak „Kwiatowy” duet Lakme i Maliki z
opery „Lakme” Leo Delibesa w mistrzowskim wykonaniu Sabiny Zapiór (sopran
koloraturowy) i Romualdy
Suchockiej (mezzosopran).
Prawdziw¹ pere³k¹ by³ te¿
duet kotów „Ach moja kotko”
W.A. Mozarta w wykonaniu
Sabiny Zapiór i Tomasza
Pietaka (baryton). Tomasz
Pietak, obiecuj¹cy m³ody
œpiewak o piêknej barwie
g³osu, zaprezentowa³ te¿

ariê Oniegina pt. „Wy mnie
pisali” z opery „Eugeniusz
Oniegin” Piotra Czajkowskiego.Sabina Zapiór, za³o¿ycielka i pomys³odawczyni
„Passion Artists” objawi³a
podczas koncertu wielki talent komiczny. Potrafi³a rozbawiæ publicznoœæ, ³¹cz¹c
wspania³y œpiew z popisami
aktorskimi. Artystom akompaniowa³a pochodz¹ca z
Miñska Oksana Svekla.
Koncert zorganizowany
przez burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka Jacka Kaznowskiego wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
oraz Wydzia³ Kultury zakoñczy³o wspólne œpiewanie pieœni „Usta milcz¹, dusza œpiewa” z operetki „Weso³a
Wdówka” Franciszka Lehara.
Grupa „Passion Artists” postawi³a sobie za cel propagowanie muzyki klasycznej w
taki sposób, by dostarcza³a
rozrywki i radoœci, a tak¿e
wielu doznañ estetycznych
nie tylko jak dotychczas nielicznym koneserom tego gatunku, lecz jak najszerszej
publicznoœci. S¹dz¹c z owacji, jakie artyœci otrzymali po
pi¹tkowym koncercie „Na
balu u ksiêcia Or³owskiego”,
w pe³ni im siê to uda³o.
Joanna Kiwilszo

Dla Szpitala
Bródnowskiego
9 lutego zosta³y podpisane umowy na dofinansowanie przez Zarz¹d Województwa Mazowieckiego kilku
projektów wa¿nych dla województwa, m.in. zwi¹zanych
z przebudow¹ dróg. Dla nas
jednak najwiêksze znaczenie ma projekt pod m¹dr¹
nazw¹ „modernizacja systemu neuronawigacji poprzez
uzupe³niaj¹cy zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem - Szpital Bródnowski”.
Ca³y koszt projektu to 700
tys. z³otych, z czego 105 tys.
doda województwo, reszta
pochodzi z funduszy unijnych. Chodzi o oprogramowanie do posiadanego ju¿
przez szpital systemu neu-

ronawigacji, co ma wielkie
znaczenie przy operacjach
na uk³adzie nerwowym, kierowanych obrazem. Dziêki
temu zakupowi zostanie
równie¿ uzupe³nione oprogramowanie niezbêdne
m.in. do planowania przebie-

gu, operacji, œródoperacyjnego obrazowania patologii
uk³adu nerwowego i naprowadzania obrazem mikroskopu operacyjnego na cel,
prowadzenia operacji krêgos³upa bez dotychczas stosowanego d³ugotrwa³ego promieniowania rtg.
Ze wzglêdu na wielkie znaczenie dla mieszkañców województwa projekt ten trafi³ na
listê projektów kluczowych,
czyli nie wymagaj¹cych procedury przetargowej.
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