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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

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

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

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

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

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

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

BEZP£ATNE BADANIA!

- wiêcej informacji na str. 3

dokoñczenie na str. 3

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady w
gabinecie firmy Fonikon przy
ul. Kondratowicza 37 (vis a vis
Szpitala Bródnowskiego, tel.
022 353 06 20). Fonikon jest
laureatem wyró¿nienia Firma
Godna Zaufania 2005. Propo-
nuje szeroki wybór nowocze-
snych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon,
która od ponad 100 lat s³u¿y
pomoc¹ osobom s³abos³y-
sz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce

s³yszenie
na miarê

XXI wieku!

Ju¿ za dwa lata Muzeum
Warszawskiej Pragi – Od-
dzia³ Muzeum Historycznego
Warszawy znajdzie siê w
swej docelowej siedzibie: od-
remontowanych kamienicach
i oficynie przy ul. Targowej 50/
52 – zapowiedziano na kon-
ferencji prasowej 20 listopa-
da, z udzia³em: Andrzeja So-
³tana i Marka Skrzyñskiego –
zastêpców dyrektora Mu-
zeum Historycznego m.st.
Warszawy; Wies³awy Wide-
ryñskiej, Janusza Sujeckiego

Pierwsze Muzeum
na Pradze

i Jolanty Wiœniewskiej z Biu-
ra Organizacyjnego MWP
oraz przedstawicieli w³adz
dzielnic: Jolanty Koczorow-
skiej i Artura Buczyñskiego
(burmistrz i wiceburmistrz
Pragi Pó³noc) i Jaros³awa
Karcza (wiceburmistrz Pragi
Po³udnie).

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

oraz Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹

16 grudnia o godz. 19.00

na op³atek z Burmistrzem
oraz na koncert w wykonaniu

Grupy Pod Bud¹
do Koœcio³a

NMP Matki Piêknej Mi³oœci

przy ul. Myœliborskiej 100
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21

               Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych.

               Przyjmujemy zamówienia œwi¹teczne na wynos. www.megabait.pl

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

XVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

XIII sesja praskiej rady, po-
dobnie jak wiele poprzednich
odbywa³a siê na raty w dniach
19 i 28 listopada. Tym razem ini-
cjatorami sesji byli przedstawi-
ciele PO i LiD. Radni tych ugru-
powañ, zdumieni postaw¹ ko-
legów z PiS i PWS, którzy na
XII sesji nie chcieli wprowadziæ
do porz¹dku obrad wygaszenia
mandatu radnej D¹browskiej
(zamieni³a mandat radnego na
parlamentarny), wyst¹pili z ini-
cjatyw¹ zwo³ania sesji nadzwy-
czajnej. Proponowany przez
nich porz¹dek obrad obejmowa³
dwie sprawy. W³aœnie wygasze-
nie mandatu radnej D¹brow-
skiej i powo³anie przewodnicz¹-
cego rady. Ju¿ w trakcie obrad
zarz¹d dzielnicy wyst¹pi³ z ini-
cjatyw¹ rozszerzenia porz¹dku
obrad: o zmiany w za³¹czniku
bud¿etowym dzielnicy na 2007
rok, umo¿liwiaj¹cych wyp³atê
nagród œwi¹tecznych dla pra-
cowników oœwiaty, wyst¹pienie
do Rady Warszawy o kolejne
wydatki niewygasaj¹ce z up³y-
wem roku bud¿etowego, prze-
niesienie Zespo³u Szkó³ im.
Stefana Grota - Roweckiego z
ulicy Namys³owskiej na ulicê
Targow¹ 86 (w budynku na Na-
mys³owskiej ma zostaæ utwo-
rzona szko³a podstawowa),
przeniesienie Zespo³u Szkó³ nr
8 z Otwockiej 3 na Ratuszow¹
13 (w budynku przy Otwockiej
planowana jest siedziba Porad-
ni Psychologiczno - Pedago-
gicznej). Z inicjatyw¹ uczczenia
s³ynnego polskiego kompozyto-
ra Karola Szymanowskiego w
roku jego pamiêci wyst¹pi³ rad-
ny Tondera, proponuj¹c nada-
nie bezimiennej dot¹d ulicy, po-
³o¿onej pomiêdzy Szanajcy a
Brechta, nazwy „Agawe” - tytu-
³u jednej z jego kantat.

Ponad godzinê radni wiedli
spór o porz¹dek obrad. Najbar-

Porz¹dek obrad XVI sesji
obejmowa³ 16 punktów. Nie
zosta³ wyd³u¿ony, choæ Maciej
Jankiewicz wnioskowa³ o pod-
jêcie uchwa³y w sprawie Sta-
dionu Narodowego.

W interpelacjach najwiêcej
g³osów dotyczy³o z³ego funkcjo-
nowania komunikacji miejskiej
(niekorzystnych zmian w roz-
k³adach jazdy, nieprzestrzega-
nia rozk³adów linii 512, likwida-
cji przystanku „Stare Miasto”)

Du¿o zmian

XIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nowa przewodnicz¹ca
powo³ana

dziej skrajn¹ postawê prezento-
wali radni PiS, których lider -
Pawe³ Lisiecki - zaproponowa³
odroczenie obrad bez ich rozpo-
czynania do 27 listopada. Po od-
rzuceniu tego wniosku i opusz-
czeniu sali przez kilku radnych,
dalej obrady potoczy³y siê b³y-
skawicznie. W ci¹gu kilku minut
rada zaaprobowa³a porz¹dek
obrad i bez ¿adnej dyskusji po-
zosta³a na sali wiêkszoœæ prze-
g³osowa³a prawie wszystkie
punkty z wyj¹tkiem wyboru prze-
wodnicz¹cego rady. Ten punkt
postanowiono prze³o¿yæ na 27
listopada. Sesja jednak zosta³a
wznowiona dopiero 28 listopa-
da. Do funkcji przewodnicz¹ce-
go aspirowa³y dwie osoby: zg³o-
szona przez PO szefowa ich
klubu El¿bieta Kowalska - Ko-
bus i lider PiS Pawe³ Lisiecki.
W g³osowaniu tajnym zwyciê¿y-
³a radna Kowalska - Kobus po-
konuj¹c radnego Lisieckiego w
stosunku 12 do 6. Trzy g³osy
okaza³y siê niewa¿ne. Na ko-
niec ju¿ w ekstratempie przyjê-
to stanowisko rady wnosz¹ce
do w³adz Warszawy o zmianê
charakteru projektowanego
mostu Krasiñskiego na most
dostêpny tylko dla komunikacji
publicznej, a zatem mniej uci¹¿-
liwy dla mieszkañców osiedla
Œliwice (stanowisko rady publi-
kujemy na str. 6).              DCH

oraz k³adki nad Tras¹ Toruñsk¹
od strony Targówka. Zgodnie z
propozycj¹ Witolda Harasima,
interpelacje zostan¹ ³¹cznie
omówione na komisji, a nastêp-
nie bêd¹ tematem spotkania z
przedstawicielem ZTM.

12 g³osami, przy 6 wstrzymu-
j¹cych siê, radni podjêli uchwa-
³ê, opiniuj¹c¹ zmiany za³¹czni-
ka Targówka do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2007. Kwota
dochodów dzielnicy wyniesie
259 027 855 z³; w tej samej
wysokoœci bêd¹ wydatki ogó-
³em, wydatki bie¿¹ce 218 105
506z³. W autopoprawce zarz¹-
du z 27 listopada zwiêkszono o
2 027 z³ wydatki wynikaj¹ce z
zawarcia umowy miêdzy Fun-
dacj¹ Rozwoju  Systemu Edu-
kacji a Zespo³em Szkó³ im. Pio-
tra Wysockiego oraz o 80 000
z³ przychody OSiR (20 000 –
dochody z najmu, 60 000 –
wp³ywy z us³ug), co umo¿liwi tej
placówce zakup traktora wielo-

funkcyjnego do prac porz¹dko-
wych na boisku (70 000 z³) i
zakup 2 urz¹dzeñ medycznych
(defibrylatory), które zwiêksz¹
bezpieczeñstwo osób korzysta-
j¹cych z us³ug OSiR.

Równie¿ z autopoprawk¹
zarz¹du rada podjê³a uchwa-
³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ wy-
datki niewygasaj¹ce na rok
2007 – na kwotê 1 353 700 z³
(budowa parkingu przy ul. Ba-
zyliañskiej – 250 000 z³; budo-
wa boiska przy SP nr 84 – 136
000 z³; budowa przedszkola i
placu zabaw przy ul. Drew-
nowskiego r. Sternhela – 331
000 z³; budowa sali gimna-
stycznej i modernizacja obiek-
tu LO przy ul. Oszmiañskiej –
315 000 z³; Warszawski Park
Archeologiczny „Grodzisko na
Bródnie” – 69 721 z³). Uchwa-
³ê popar³o 15 radnych, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.

Wiêksze zró¿nicowanie na-
st¹pi³o przy g³osowaniu opiniu-
j¹cym projekt uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie wyzna-
czenia miejsc sprzeda¿y, po-
dawania i spo¿ywania napo-
jów, zawieraj¹cych wiêcej ni¿
4,5% alkoholu, na imprezach
na otwartym powietrzu: 12 –
za, 3 – przeciw, 2 - wstrzymu-
j¹ce siê. Lista takich  miejsc
obejmuje: park przy Domu Kul-
tury „Œwit”; Oœrodek JeŸdziec-
ki PGR Bródno; Gminny Klub
Pi³karski Targówek; Park Bród-
nowski, ograniczony ul. Kon-
dratowicza, Chodeck¹, Wy-
szogrodzk¹; Park Leœny Bród-
no - ul. Malborska; Park Wie-
cha, ograniczony ul. Han-
dlow¹, ul. Piotra Skargi i Te-
atrem „Rampa”; OSiR ul. £abi-
szyñska; OSiR ul. Blokowa 3.

Jednomyœlnie, 16 g³osami,
uchwalono zmiany, dotycz¹ce
wyznaczenia obszaru, wymaga-
j¹cego rewitalizacji. Do obszaru
wyznaczonego uchwa³¹ Rady
Targówka z 27 stycznia 2006 –
w³¹czono tereny, stanowi¹ce
zasoby RSM „Praga” (osiedla
Targówek i Generalska) oraz za-
rz¹dzane przez ZGN nr 2 stare
zasoby komunalne i wielkop³y-
towe osiedla mieszkaniowego
na Bródnie (osiedla SM „Bród-
no” – Kondratowicza, Podgro-
dzie, Wysockiego, Toruñska).

Kolejne uchwa³y tak¿e po-
parli wszyscy obecni wtedy na
sesji radni – 18 osób. Dotyczy-
³y one: pozytywnej opinii o pro-
jekcie przed³u¿enia trasy tram-
wajowej od Dworca Wschod-
niego w Warszawie do cen-
trum miasta Z¹bki; zmian w
sieci szkó³ ponadgimnazjal-
nych z dniem 1 IX 2008; zmia-
ny nazwy Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi
przy ul. Œw. Hieronima 2 , w
zwi¹zku ze zmian¹ patrona
(Witolda Wandurskiego zast¹-
pi Artur Oppman).

Po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez komisje, 19 radnych
pozytywnie zaopiniowa³o projekt
uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie ustalenia zasad wyna-
gradzania pracowników jednost-
ki bud¿etowej m.st. Warszawy
„Zak³ad Us³ugowy Targówek”.

Najd³u¿sz¹ dyskusjê wywo-
³a³ projekt uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w Stu-
dium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz 2 obowi¹zu-
j¹cych Miejscowych Planów
Zagospodarowania Prze-
strzennego: Targówka Fa-
brycznego i Targówka Fa-
brycznego II. Przyjêta 16 g³o-
sami (przy 2 wstrzymuj¹cych
siê) uchwa³a, skierowana do
Rady Warszawy, przewiduje
12 zmian, w tym – zmianê u¿y-
wanej nazwy „Targówek Prze-
mys³owy” na historyczn¹ na-
zwê „Targówek Fabryczny”.

Zgodnie, g³osami 16 rad-
nych, dokonano zmian w sk³a-
dach sta³ych komisji rady: ze
sk³adu komisji gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej od-
wo³ano Kamilê Kardas i Seba-
stiana Koz³owskiego i powo³a-
no tych radnych do komisji bu-
d¿etu i finansów; Joannê Mro-
czek odwo³ano ze sk³adu ko-
misji oœwiaty i kultury i powo³a-
no do komisji rozwoju, inwesty-
cji i ochrony œrodowiska; ze
sk³adu komisji ochrony zdrowia
i pomocy spo³ecznej odwo³ano
Anetê Lisieck¹, a z komisji sa-
morz¹du i inicjatyw lokalnych –
Krzysztofa Zalewskiego. Od-
wo³anie K. Zalewskiego zmniej-
sza sk³ad komisji do 4 osób  i
skutkuje jej rozwi¹zaniem.

W 2008 roku komisja rewizyj-
na zajmie siê kontrol¹ inwesty-
cji: „Budowa krytej p³ywalni przy
ul.  £abiszyñskiej” (kontynuacja);
jednostek organizacyjnych
ZGN1 i ZGN2; zadania inwesty-
cyjnego „Budowa boisk szkol-
nych przy SP nr 84 ul. Radzy-
miñska 227; sprzeda¿y gruntów
na terenie dzielnicy; wydatków,
które nie wygasaj¹ z up³ywem
2007 roku. Za uchwa³¹ w tej
sprawie g³osowa³o 15 radnych,
1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Trzy godziny obrad, 11
uchwa³, frekwencja 64 – 76%,
dociekliwe pytania i uwagi kil-
ku radnych, œwiadcz¹ce o do-
k³adnym przeczytaniu materia-
³ów – to przes³anki do pozy-
tywnej oceny pracy radnych
28 listopada. Z ³awy dla miesz-
kañców da³o siê jednak za-
uwa¿yæ, ¿e aktywnoœæ niektó-
rych radnych ogranicza³a siê
do podnoszenia rêki w g³oso-
waniu. Mêskie oko cieszy³ wi-
dok radnej, spaceruj¹cej i roz-
mawiaj¹cej przez telefon ko-
mórkowy. Komentarz: „By³aby
ekstra jako modelka. Tu siê po
prostu marnuje”.                  K.

XVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sesja rozpoczê³a siê w okro-
jonym sk³adzie ze wzglêdu na
nieobecnoœæ czêœci radnych i
burmistrza Jacka Kaznowskie-
go, którzy uczestniczyli w uro-
czystoœciach pogrzebowych
Ireneusza Wyszomirskiego, za-
stêpcy burmistrza i radnego w
kadencji 1994 – 1998.

Przyjêto oœwiadczenie Moni-
ki Drojewskiej, która zmieni³a
barwy klubowe – z Gospodar-
noœci przesz³a do Platformy
Obywatelskiej. W zwi¹zku z
tym nast¹pi³y zmiany osobowe
w sk³adach komisji. Uchwa³a
dotycz¹ca przeniesienia kup-
ców z Jarmarku Europa na Ma-
rywilsk¹ nie zosta³a wprowa-
dzona do porz¹dku obrad. Je-
den z radnych zaprotestowa³
przeciwko tej decyzji. Przewod-
nicz¹cy Pawe³ Tyburc stwier-
dzi³, ¿e taki jest demokratycz-
ny werdykt wynikaj¹cy z g³oso-
wania i doda³, ¿e zawsze mo¿-
na wprowadziæ ponownie tê
uchwa³ê, zwo³uj¹c sesjê nad-
zwyczajn¹ lub z³o¿yæ komplet-
ny wniosek z opiniami, na sie-
dem dni przed sesj¹ zwy-
czajn¹. Pozytywnie zaopinio-
wano projekt uchwa³y Rady
Warszawy zmieniaj¹cy usytu-
owanie miejsc sprzeda¿y, po-
dawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych zawieraj¹cych
wiêcej ni¿ 4,5 proc. alkoholu.

Nie bêdzie to mo¿liwe podczas
imprez na otwartym powietrzu,
organizowanych lub wspó³or-
ganizowanych przez w³adze
dzielnicy w Porcie ¯erañ i w
okolicach bia³o³êckiego ratu-
sza. Przed przerw¹, która mia-
³a byæ poœwiêcona pracom w
komisjach nad projektem
zmian w bud¿ecie na 2007 rok,
na interpelacje radnych odpo-
wiada³ burmistrz Piotr Smo-
czyñski. Mówi³ o zmianach w
uk³adzie komunikacyjnym przy
Orneckiej, o koñcz¹cym siê re-
moncie asfaltowej nawierzchni
przy Berensona w zwi¹zku z
budow¹ sieci kanalizacyjnej.
Procedura powiadamiania
mieszkañców Choszczówki o
mo¿liwoœci budowy przy³¹czy
do sieci kanalizacyjnej odby-
waæ siê bêdzie w trybie indywi-
dualnego powiadamiania
mieszkañców przez MPWiK.
Budowa basenów przy Aluzyj-
nej, które mia³y byæ inwestycj¹
J.W. Construction, zosta³a
przez tê firmê sprytnie przerzu-
cona na barki miasta. Burmistrz
Andrzej Opolski poinformowa³
o kosztach eksploatacji budyn-
ku komunalnego. Miesiêczna
kwota, wy³¹czaj¹c remonty, to
40 tys. z³.

Po przerwie  przyjêto projek-
ty uchwa³ dotycz¹cych zmian
w bud¿ecie na 2007 rok i tzw.

wydatków niewygasaj¹cych.
Bez pytañ i uwag przeg³oso-
wano projekt uchwa³y w spra-
wie projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Henryków.
Uwagi pojawi³y siê natomiast
do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Bia³o³êka
Wieœ, pomimo i¿ burzliwie dys-
kutowano tê sprawê poprzed-
niego dnia, z udzia³em miesz-
kañców, podczas obrad komi-
sji inwestycyjnej. Pierwsz¹
uwagê zg³osi³ Jerzy Smoczyñ-
ski, wiceprzewodnicz¹cy rady
dzielnicy. Zauwa¿y³, ¿e prze-
biegi dróg publicznych, nano-
szone na plany zagospodaro-
wania przestrzennego s¹ usy-
tuowane na prywatnych tere-
nach. To oznacza, ¿e podzia-
³u musi dokonaæ sam w³aœci-
ciel i droga pozostaje jego w³a-
snoœci¹, tym samym nie bêd¹c
drog¹ publiczn¹. Wobec tego
nie jest zasadne pobieranie
op³at adiacenckich wynikaj¹-
cych z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci, bowiem w pry-
watnej drodze nie mo¿na wy-
budowaæ sieci gazowej czy
wodoci¹gowej. Kolejne uwagi
do projektu zg³osili mieszkañ-
cy. W³aœcicielka dzia³ki przy
Echach Leœnych poinformo-
wa³a, ¿e w projekcie nie zosta³

uwzglêdniony wniosek grupy
mieszkañców, którzy ¿¹dali
zmiany przeznaczenia tere-
nów zielonych na kategoriê
us³ugi z zabudow¹ jednoro-
dzinn¹. Reprezentantka innej
grupy mieszkañców wniosko-
wa³a o usuniêcie z planu drogi
przecinaj¹cej cichy, spokojny i
zielony fragment Bia³o³êki od
Brzezin a¿ do Marywilskiej.

Odpowiedni¹ uchwa³¹ wy-
st¹piono do Rady Warszawy z
wnioskiem o zmianê tras linii
autobusowych. Niesposób wy-
mieniæ wszystkich proponowa-
nych zmian i usprawnieñ. Wy-
mienimy tylko kilka. Radni
stanowczo sprzeciwiaj¹ siê
przekszta³ceniu linii 144 w liniê
podmiejsk¹, proponuj¹ by au-
tobus 326 kursowa³ przez ca³y
tydzieñ, zaœ linia 104 mia³a
przywrócon¹ d³u¿sz¹ trasê do
pêtli Olesin dla kursów o godzi-
nie 7:29 i 13:39. Koniecznoœci¹
staje siê wprowadzenie linii au-
tobusowej ³¹cz¹cej wschodni¹
czêœæ dzielnicy z ratuszem i
Tarchominem, przed³u¿enie li-
nii 404 do pêtli Nowodwory,
zmiana trasy linii 176 z Chosz-
czówka – Plac Hallera na
Choszczówka – C. H. Arkadia,
zapewnienie obs³ugi komunika-
cyjnej wzd³u¿ Myœlborskiej na
po³udnie od Obrazkowej i ob-
s³ugi osiedla P³udy.         (egu)

Plany miejscowe i komunikacja
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

dokoñczenie ze str. 1

Pierwsze Muzeum na Pradze
Na konferencji przypomnia-

no, ¿e pomys³ praskiego mu-
zeum narodzi³ siê w 1998
roku, przy okazji obchodów
350-lecia sto³ecznoœci Pragi,
wystawy „Praga dawniej i
dziœ”. By³a dyskusja co do lo-
kalizacji Muzeum. Wybrano
Targow¹ 50/52; w ubieg³ym
roku Rada Warszawy podjê-
³a uchwa³ê w tej sprawie.
Tempo prac adaptacyjno-re-
montowych, a tak¿e zaplecza
Muzeum bêdzie zale¿a³o od
w³adz Warszawy. Muzeum Hi-

storyczne wyst¹pi³o do w³adz
Pragi Pó³noc o przyznanie
modlitewni (w g³êbi podwó-
rza) oraz terenu miêdzy t¹
nieruchomoœci¹ a Bazarem
Ró¿yckiego.

Jako wa¿ne walory tej loka-
lizacji Jolanta Koczorowska
wskaza³a usytuowanie Mu-
zeum Warszawskiej Pragi po-
œrodku obszaru miasta po pra-
wej stronie Wis³y, ogóln¹ do-
stêpnoœæ oraz umieszczenie
tej placówki w najstarszych,
wymagaj¹cych rewitalizacji
kamienicach, le¿¹cych przy
g³ównej trasie komunikacyj-
nej.  Pani burmistrz podkreœli-
³a integracyjn¹ funkcjê Mu-
zeum, Andrzej So³tan – czyn-
nik kulturotwórczy wykorzysta-
nia zabytkowych kamienic.
Dziêki s¹siedztwu Bazaru Ró-
¿yckiego (najstarszego czyn-
nego targowiska w stolicy)
oraz innych rewitalizowanych
praskich obszarów - rejon ten
mo¿e staæ siê jedn¹ z najwiêk-
szych atrakcji turystycznych
Warszawy.

Do  zagospodarowania jest
ju¿ ponad 1600 m2, z mo¿li-
woœci¹ rozbudowy. „Chcemy
unikn¹æ tworzenia Disneylan-

du, chcemy wspó³pracowaæ z
mieszkañcami i z w³adzami” –
zapewnia³ Janusz Sujecki, za-
chêcaj¹c do odwiedzenia tym-
czasowej siedziby MWP przy
ul. Targowej 45. W ka¿dy
czwartek w godz. 15 – 18
przyjmowane s¹ tu dary lub
kupowane pami¹tki, zwi¹zane
z Prag¹: dokumenty, zdjêcia,
sprzêty i przedmioty, pocho-
dz¹ce z wytwórni zlokalizowa-
nych na Pradze.

Odmienn¹ od prezentowa-
nej wizjê praskiego Muzeum
zg³osi³ na konferencji Jacek
Wachowicz  - radny, pra¿anin.
Jego zdaniem, Rada Dzielni-
cy Praga Pó³noc wybra³a na

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

OKULISTA - OPTYK

Jeœli masz wiêcej ni¿ 35 lat i nie leczysz siê na jaskrê

zapraszamy na BEZP£ATNE BADANIA profilaktyczne.

Poradnia Leczenia Jaskry w ramach NFZ.

Zapisy na telefon - liczba miejsc ograniczona.

Lecznica DEMETER, ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

Muzeum Pa³acyk Konopac-
kich, zaœ lokalizacja na Targo-
wej50/52 to „niefortunna decy-
zja Hanny Gronkiewicz-
Waltz”; w kamienicy na Targo-
wej mo¿e powstaæ filia mu-
zeum judaizmu lub kupiectwa.
Stanowisko takie popar³ Zbi-
gniew Prokop, b. radny, dzia-
³acz PTTK i Akcji Katolickiej.

Autorom tej wypowiedzi
przypomniano, ¿e za lokali-
zacj¹ na ul. Targowej 50/52
opowiedzieli siê m.in. miesz-
kañcy w badaniu socjologicz-
nym, uczestnicy konsultacji w
kinie „Nova Praha”; Praga
by³a spo³ecznoœci¹ wielokul-
turow¹, dzieje ¯ydów s¹ czê-
œci¹ historii warszawiaków.
Pa³acyk Konopackich móg³by
staæ siê fili¹ Muzeum War-
szawskiej Pragi, jako Muzeum
Wnêtrz Warszawskich lub Mu-
zeum Mieszczañstwa.

Muzeum Warszawskiej Pra-
gi ma byæ nasycone oryginal-
nymi eksponatami. Zal¹¿kiem
zbiorów ikonograficznych sta-
³o siê, znalezione w listopa-
dzie 2006 roku, archiwum za-
k³adu fotograficznego, dzia³a-
j¹cego na ul. Targowej. Czêœæ
zdjêæ by³a prezentowana na
wystawie „Fotoportret Praski
1910 – 1970”. Nowym nabyt-
kiem jest wyposa¿enie apte-
ki. Swoje zbiory (zdjêcia, filmy)
przeka¿e Towarzystwo Przy-
jació³ Pragi – zapowiedzia³
prezes Mieczys³aw Wojdyga.

Wszystkich, którzy swymi
pami¹tkami zechc¹ wzboga-
ciæ tworz¹ce siê Muzeum,
Urz¹d Pragi Pó³noc zaprasza
6 grudnia do sali konferencyj-
nej na parterze budynku przy
ul. Ks. I. K³opotowskiego 15.
W godz. 14 – 18 na Miko³aj-
kowe dary od mieszkañców
oczekiwaæ bêd¹  pracownicy
Muzeum Warszawskiej Pragi
w organizacji. Eksponaty, z
którymi w³aœcicielom trudno
bêdzie siê rozstaæ, zostan¹
skserowane lub skopiowane.

Wszelkich informacji w tych
sprawach udziela Wies³awa Wi-
deryñska w Biurze Organizacyj-
nym MWP przy ul. Targowej 45,
tel. 022 741-31-97; 0695-645-501
email wwiderynska@igpim.pl

           K.

Panom Ireneuszowi i Robertowi Tondera

wyrazy g³êbokiego i szczerego wspó³czucia

i s³owa otuchy

w trudnych chwilach po œmierci

MAMY

sk³ada

Ewa Tucholska

Naszemu Koledze

Ireneuszowi Tondera

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY

Radni Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Ireneuszowi Tondera

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z SLD Praga Pó³noc

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

zaprasza 13 grudnia (czwartek), o godz. 17

na wyk³ad dr Krzysztofa Jaszczyñskiego

(Fundacja warszawa1939.pl, „Stolica”)

pt. „Gin¹cy detal praski”
w ramach cyklu: „Spotkania na Starej Pradze” w sali
konferencyjnej (parter) Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Ks. I. K³opotowskiego 15.

Wstêp wolny. Zapraszamy!

Projekt zrealizowano przy wspó³pracy finansowej
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Pó³noc

zaprasza 16 grudnia 2007 r. w godzinach 15 - 18

na Gwiazdkê Rodzinn¹ na Pradze

do DOSiR Praga Pó³noc przy ul Jagielloñskiej 7.
Zapraszamy! Czekaj¹ atrakcyjne nagrody!

Radnemu Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Ireneuszowi Tondera

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹

Burmistrz i cz³onkowie Zarz¹du

Dzielnicy Praga Pó³noc oraz pracownicy Urzêdu

Irku, jesteœmy z Tob¹!

naszemu Przyjacielowi,

Ireneuszowi Tondera

najg³êbsze wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY

sk³adaj¹

Anna i Sebastian Wierzbiccy
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ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Okulary to nie proteza. To bi¿uteria - mówi Witold Ko³o-
dziejski, w³aœciciel Centrum Optyki Okularowej „OPTOKAN”
przy ul. Kondratowicza 23. - Moim celem, ide¹ jest aby ka¿-
dy po wyjœciu z zak³adu wygl¹da³ lepiej ni¿ wchodz¹c.

W „OPTOKANIE” wzrok bada siê kompleksowo i facho-
wo, ale jednoczeœnie szybko i komfortowo. Jedyny w Pol-
sce nowoczesny obrotowy stó³ optyczny pozwala na doko-
nanie wszechstronnego badania oczu przy pomocy czte-
rech doskona³ych japoñskich urz¹dzeñ. W czasie trwaj¹ce-
go zaledwie kilkanaœcie minut badania pacjent nawet nie
wstaje z fotela. Wynik jest gotowy natychmiast, a w pó³ go-
dziny póŸniej - tak¿e okulary.

Od dawna ju¿ wiadomo, ¿e okulary nie szpec¹. Ale to za
ma³o, one mog¹ i powinny zdobiæ. Ca³y problem w tym, aby
oprawka by³a w³aœciwie dobrana do twarzy. Wœród ponad
2500 przeró¿nych oprawek ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Jest tu najwiêkszy w Warszawie ich wybór. Wszystkie s¹
estetyczne: tradycyjne i najnowsze, drogie i tanie. Mo¿na
wybraæ modn¹ oprawkê ju¿ za 40 z³; ale tak¿e luksusow¹ -
prawdziwe cacko - z tytanu, poz³acan¹, z platyn¹ - za 1500
z³. „OPTOKAN” dysponuje najwiêkszym w Warszawie ma-
gazynem szkie³ okularowych. Od +6 w sferze do 2 z cylin-
drem.

Oczywiœcie okulary musi dobraæ lekarz. W „OPTOKANIE”
pracuj¹ doskonali specjaliœci z wieloletni¹ praktyk¹. Badaj¹
wzrok przy pomocy najnowoczeœniejszej japoñskiej apara-

tury diagnostycznej. Po badaniu komputerowym popar-

tym badaniem optycznym doradz¹ szk³a lub soczewki kon-
taktowe. Je¿eli pacjent zdecyduje siê na okulary, bêd¹ one
wykonane na poczekaniu, a najnowoczeœniejsza szlifierka
komputerowa wykona je szybko i bezb³êdnie, z dok³adno-
œci¹ do setnych czêœci milimetra. Soczewki kontaktowe tak¿e
mo¿na dobraæ na poczekaniu. Do wyboru: ekologiczne miêk-
kie, wysoko uwodnione do przed³u¿onego noszenia, z fil-
trem ultrafioletowym chroni¹cym przed dzia³aniem dziury
ozonowej i promieniowaniem monitorów komputerowych,
albo soczewki jednorazowe, tygodniowe.

Najtrudniej jest zbadaæ wzrok ma³ego dziecka, ale dla
okulistów z „OPTOKANU” nie stanowi to ¿adnego proble-
mu. Tutejsi lekarze wyspecjalizowani w podejœciu do dzieci
badaj¹ z powodzeniem nawet 2-letnie maluchy.

Do „OPTOKANU” warto przyjechaæ jeszcze z jednego
powodu - w³aœnie tu badanie wzroku: badanie komputero-
we i optyczne kosztuje tylko 40 z³.

Je¿eli musicie nosiæ okulary, udajcie siê do Centrum Optyki
Okularowej OPTOKAN na ul. Kondratowicza 23 (obok pocz-
ty, I piêtro). OPTOKAN to obecnie nr 1 w Warszawie.

Okulary to bi¿uteria

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Oœrodek

NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”

Warszawa ul. Namys³owska 8

OFERUJE:

Basen ♦ Si³owniê ♦ Saunê ♦ Salkê gimnastyczn¹

UWAGA NOWOŒÆ!
Fitness! Rekreacja ruchowa! Rehabilitacja (dla seniorów)!

Ju¿ wkrótce Pilates dla Pañ 40-50 +!
Na ¿yczenie klientek mo¿liwoœæ stworzenia kolejnych grup!

Czekamy na zapisy!

UWAGA DZIECI!
♦ Z okazji „Miko³ajek” zapraszamy dzieci do lat 15
na bezp³atne p³ywanie:

8 grudnia w godz. 900-1200 i 9 grudnia w godz. 1200-1500

Przewidziane niespodzianki!

♦ Wszystkich naszych klientów do 10 lat zapraszamy
na zawody p³ywackie:

16 grudnia (niedziela) - zapisy u instruktorów.

Uwaga! Zmiana godzin otwarcia Oœrodka w GRUDNIU!

Zapraszamy na „Promocjê grudniow¹” - p³ywanie za 5 z³!

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

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

Zród³a wody
Woda, któr¹ codziennie do-
starczamy mieszkañcom aglo-
meracji warszawskiej, produ-
kowana jest w trzech g³ów-
nych zak³adach wodoci¹go-
wych – Centralnym, Praskim i
Pó³nocnym oraz kilku mniej-
szych stacjach uzdatniania.
Najstarszym, a zarazem naj-
bardziej znanym wodoci¹-
giem, jest Zak³ad Wodoci¹gu
Centralnego (ZWC), zwany
„Stacj¹ Filtrów”. Zród³em
wody dla tego Zak³adu jest
Wis³a. Woda pobierana spod
jej dna trafia do uzdatniania w
dwóch niezale¿nych ci¹gach
technologicznych. Pierwszy
ci¹g technologiczny uzdatnia
wodê infiltracyjn¹ czerpan¹
spod dna Wis³y. Woda pobie-
rana jest z ujêæ infiltracyjnych
zlokalizowanych wzd³u¿ lewe-
go brzegu rzeki i z Ujêcia Za-
sadniczego tzw.Grubej Kaœki.
W procesie uzdatniania
woda jest napowietrzana, fil-
trowana w komorach filtrów
pospiesznych i filtrów powol-
nych, a nastêpnie poddana

dezynfekcji koñcowej dwutlen-
kiem chloru. Filtry powolne, w
ramach realizowanego od
1995 r. przez MPWiK „Progra-
mu Poprawy Jakoœci Wody”
oraz rozpoczêtego w 2005 r.
Projektu „Zaopatrzenie w wo-
dê i oczyszczanie œcieków w
Warszawie”, wyposa¿one zo-
sta³y w warstwê granulowane-
go wêgla aktywnego.

Jeszcze wczeœniej, bo w
latach 70. XX wieku, dokona-
no rozbudowy ZWC poprzez
uruchomienie II ci¹gu techno-
logicznego. Rozbudowa oka-
za³a siê niezbêdna ze wzglê-
du na rosn¹ce w Warszawie
zapotrzebowanie na wodê.
Uruchomiony w 1972 roku II
ci¹g technologiczny oczysz-
cza wodê pobran¹ z Osadni-
ka Czerniakowskiego (obec-
nie jest to mieszanina wody
powierzchniowej i infiltracyj-
nej). Wykorzystywany jest tu
proces koagulacji i sedymen-
tacji w pulsatorach z u¿yciem
koagulantu - siarczanu glinu,
filtracji pospiesznej przez z³o-
¿e piaskowe i dezynfekcji mie-

szanin¹ chloru i dwutlenku
chloru. Zak³ad produkuje po-
nad 50% wody zu¿ywanej
przez mieszkañców stolicy.
Swoim zasiêgiem obejmuje
centralne i po³udniowe dziel-
nice lewobrze¿nej Warszawy
wraz z tzw. Pasmem Prusz-
kowskim (Pruszków, Piastów,
Micha³owice).

Prowadzona obecnie przez
Spó³kê modernizacja techno-
logii uzdatniania wody w Za-
k³adzie Wodoci¹gu Central-
nego i Zak³adzie Wodoci¹gu
Pó³nocnego jest kolejnym kro-
kiem w drodze do sprostania
rosn¹cym wymaganiom od-
biorców wody.

Zak³ad Wodoci¹gu Praskie-
go (ZWP), drugi z „wielkiej trój-
ki”, uruchomiony zosta³ w 1964
roku. Uzdatnia wodê ujmo-
wan¹ za pomoc¹ ujêæ infiltra-
cyjnych oraz ze s³ynnej „Gru-
bej Kaœki”. Ujmowanie wody
spod dna Wis³y odbywa siê za
pomoc¹ drenów u³o¿onych
promieniœcie w nurcie rzeki na
g³êbokoœci od 5 do 7 m pod
dnem Wis³y. Do drenów dosta-
je siê woda infiltrowana przez
naturalne z³o¿e piaskowe, nie-
porównanie lepszej jakoœci ni¿
p³yn¹ca woda powierzchnio-
wa. W Wodoci¹gu Praskim
woda jest poddawana proce-
som napowietrzana w aerato-
rach, filtracji pospiesznej oraz
dezynfekcji koñcowej miesza-
nin¹ chloru i dwutlenku chlo-
ru. Ze zbiorników magazynu-
j¹cych woda trafia, poprzez
sieæ wodoci¹gow¹ do odbior-
ców zamieszkuj¹cych tzw.
Dolne Miasto i tereny podskar-
powe lewobrze¿nej Warszawy
oraz centraln¹ i po³udniow¹
czêœæ prawobrze¿nej Warsza-
wy. Równie¿ w tym Zak³adzie
planuje siê uzupe³nienie uk³a-
du technologicznego o wyso-
ko specjalistyczne procesy, jak
ozonowanie poœrednie i filtra-
cja na wêglu aktywnym.

Technologia produkcji wody
w najm³odszym zak³adzie tzn.
w Zak³adzie Wodoci¹gu Pó-
³nocnego (ZWPn) ró¿ni siê od
pozosta³ych. Wynika to ze spe-
cyfiki wody surowej, któr¹ cha-
rakteryzuje bardzo wysoka
barwa i zawartoœæ zwi¹zków
organicznych. Wodoci¹g Pó-
³nocny (uruchomiony w 1986
roku) czerpie wodê z Jeziora
Zegrzyñskiego, które tworz¹
rzeki Bug i Narew. Nastêpnie
woda wp³ywa na uk³ad tech-
nologiczny sk³adaj¹cy siê z
nastêpuj¹cych procesów
uzdatniania: wstêpnego utle-
nienia za pomoc¹ ozonu, ko-
agulacji i sedymentacji w pul-
satorach, filtracji pospiesznej w
komorach ze z³o¿em piasko-
wym oraz dezynfekcji koñco-
wej od niedawna mieszanin¹
chloru i dwutlenku chloru. Za-
k³ad zaopatruje pó³nocne
dzielnice lewobrze¿nej i pra-
wobrze¿nej Warszawy wraz z
gminami oœciennymi.

W pierwszym pó³roczu 2007
roku œrednia produkcja wody
wszystkich zak³adów stano-
wi¹cych Wodoci¹gi Uk³adu
Centralnego (ZWC, ZWP,
ZWPn) wraz z mniejszymi sta-
cjami uzdatniania wynios³a ok.
390 tysiêcy m3 na dobê.

Badanie wody
Na ka¿dym etapie produk-

cji woda poddawana jest
szczegó³owym badaniom pro-
wadzonym przez Zak³ad La-
boratoriów Badawczych
MPWiK S.A. W sk³ad Zak³a-
du wchodzi 6 laboratoriów
pracuj¹cych przy zak³adach
wodoci¹gowych i oczyszczal-
niach œcieków.

Zadaniem laboratoriów ba-
daj¹cych wodê jest kontrola,
czy produkt koñcowy spe³nia
normy prawa polskiego i eu-
ropejskiego. Rocznie wykonu-
je siê oko³o 250 000 analiz
wody. Produkowan¹ wodê
kontroluje równie¿ Pañstwo-
wa Inspekcja Sanitarna.

MPWiK w m.st. Warszawie
S.A. stale pracuje nad po-

praw¹ standardów pracy labo-
ratoriów badawczych. Dziêki
naszym staraniom Laborato-
rium Badawcze Wody „Filtry”
oraz Laboratorium Badawcze
Œcieków „Czajka” otrzyma³y
certyfikaty akredytacyjne.
Certyfikaty te, przyznane w
czerwcu 2007 r., potwierdzaj¹,
¿e laboratoria wykonuj¹ bada-
nia zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, a przede
wszystkim spe³niaj¹ wymaga-
nia stawiane laboratoriom ba-
dawczym przez miêdzynaro-
dow¹ normê PN-EN ISO/IEC
17025:2005. Jednoczeœnie
Zak³ad Laboratoriów Badaw-
czych uzyska³ Certyfikat Sys-
temu Zarz¹dzania Jakoœci¹
ISO 9001:2000 w zakresie
wykonywania badañ laborato-
ryjnych wody i œcieków.

Sieæ wodoci¹gowa
Warszawska sieæ wodoci¹-

gowa ma ³¹czn¹ d³ugoœæ po-
nad 3 000 kilometrów. Przez
ca³y okres istnienia wodoci¹-
gów w Warszawie – ponad 120
lat – sieæ jest rozbudowywana
i modernizowana. W tym cza-
sie, wraz z rozwojem  techno-
logii, zmienia³y siê materia³y, z
jakich produkowano przewody
magistralne i rozbiorcze.

Powa¿nym problemem dla
producentów wody w du¿ych
miastach, w tym równie¿ dla
MPWiK S.A. w Warszawie,
jest zjawisko wtórnego zanie-
czyszczenia wody podczas jej
przep³ywu ze stacji uzdatnia-
nia do odbiorców. Zjawisko
wtórnego zanieczyszczenia
wody jest rezultatem kontak-
tu wody z przewodami sieci
wodoci¹gowej. Nie ma w tym
nic dziwnego, poniewa¿ w
kontakcie z wod¹ wiêkszoœæ
materia³ów, z których wykona-
ne s¹ rury ulega korozji elek-
trochemicznej b¹dŸ biologicz-
nej. Aby zapobiec wtórnemu
zanieczyszczeniu wody w sie-
ci wodoci¹gowej stosuje siê
systemowe p³ukania przewo-
dów wodoci¹gowych.

Inwestycje
Naprawy doraŸne nie po-

zwalaj¹ jednak na zauwa¿alne
zmniejszenie iloœci awarii
i strat wody. Dlatego MPWiK
realizuje szeroki program mo-
dernizacji, renowacji i rozbudo-
wy warszawskiej sieci wodoci¹-
gowej. Opracowany zosta³
Wieloletni Plan Inwestycyjny na
lata 2007-2015, a od 2005 r. re-
alizowany jest równie¿ Projekt
„Zaopatrzenie w wodê i oczysz-
czanie œcieków w Warszawie”
wspó³finansowany z Funduszu
Spójnoœci Unii Europejskiej. W
ramach tych projektów MPWiK
do 2015 r. planuje zmodernizo-

waæ 262 km i wybudowaæ 260
km sieci wodoci¹gowej. Sza-
cowany koszt inwestycji w
urz¹dzenia wodoci¹gowe w
latach 2007-2015 wyniesie ok.
1 423 768 tys. PLN.

MPWiK w m.st. Warszawie
S.A. zdaje sobie sprawê, ¿e
prowadzone prace mog¹ byæ
uci¹¿liwe dla mieszkañców sto-
licy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
niektóre roboty modernizacyjne
(wynikaj¹ce równie¿ z przebu-
dowy uk³adu drogowego ulic)
wymagaj¹ zamkniêcia zasuw.

W konsekwencji nastêpuj¹
zmiany kierunku przep³ywu
wody, która porywa od³o¿ony
w przewodach osad. Nieste-
ty, mimo stosowania najnowo-
czeœniejszych technologii,
sukcesywnej wymiany i reno-
wacji sieci wodoci¹gowej, nie
jest mo¿liwe wyeliminowanie
ca³kowicie tego zjawiska.

Porady
Wtórne zanieczyszczenie

wody dotyczy nie tylko sieci
eksploatowanej przez
MPWiK, ale równie¿ we-
wnêtrznych sieci osiedlowych,
sieci wysokiego ciœnienia i
samych instalacji wewnêtrz-
nych. MPWiK nie ma ¿adne-
go wp³ywu na jakoœæ tych sieci
i instalacji – s¹ one wykony-
wane i eksploatowane przez
w³aœcicieli nieruchomoœci (w
przypadku osiedli mieszkanio-
wych przez spó³dzielnie i
wspólnoty). Czêsto instalacje
te maj¹ wiele lat i s¹ w z³ym
stanie technicznym. Oznacza
to, i¿ mimo ¿e w danym miej-
scu, w sieci ulicznej dostar-
czana przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowe woda jest bar-
dzo dobrej jakoœci, po przeby-
ciu drogi od g³ównego wodo-
mierza do kranów odbiorców
ma nieprzyjemny zapach, czy
barwê. W takim wypadku na-
le¿y w pierwszej kolejnoœci
spuœciæ kilka litrów wody. Je-
¿eli to nie pomo¿e, nale¿y
zg³osiæ sprawê administrato-
rowi lub zarz¹dcy nierucho-
moœci, który mo¿e wykonaæ
p³ukanie instalacji. Zwykle
czynnoœæ ta daje wymierny,
pozytywny efekt.

Warto równie¿, aby ka¿dy
z nas pamiêta³, ¿e gdy woda
nie jest u¿ywana i tym samym
„stoi” przez kilka godzin w in-
stalacji, po odkrêceniu kranu
mo¿e mieæ gorsze w³aœciwo-
œci organoleptyczne (smak i
zapach). Dzieje siê tak czêsto
po nocy, ale zw³aszcza po
d³u¿szej nieobecnoœci w
domu. Warto wówczas same-
mu zadbaæ o p³ukanie insta-
lacji domowej poprzez spusz-
czenie kilku litrów wody.

Jakoœæ wody w Warszawie

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A. od 121 lat zaopatruje w wodê miesz-
kañców Warszawy. W tym czasie, wraz z rozwojem stoli-
cy, wybudowano ponad 3000 km sieci wodoci¹gowej, któr¹
codziennie dostarczamy 390 tysiêcy m3 wody do sto³ecz-
nych domów, instytucji czy przedsiêbiorstw. Oznacza to,
¿e statystyczny warszawiak zu¿ywa ok. 220 l wody ka¿de-
go dnia, w tym na cele mieszkaniowe ok. 163 l/dobê.

'

'
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Z Biura Prasowego Urzêdu Miasta dostaliœmy odpo-
wiedŸ na opublikowany na naszych ³amach tekst „Man-
hattan na Bia³o³êce?”.

W nawi¹zaniu do sprawy konfliktu miêdzy firm¹ BARC a
mieszkañcami osiedla Winnica uprzejmie informujê:

W dniu 30.10.2007r. odby³o siê spotkanie w siedzibie Urzê-
du Miasta Sto³ecznego Warszawy w którym uczestniczyli
przedstawiciele: inwestora Firmy BARC, Osiedla Winnica i
Urzêdu m.st. Warszawy

Spotkanie by³o wynikiem tocz¹cego siê postêpowania doty-
cz¹cego wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowê
Osiedla przy ul. Leœnej Polanki. Mieszkañcy Osiedla Winnica
zabiegali o dostosowanie parametrów nowoprojektowanego ze-
spo³u mieszkaniowego powo³uj¹c siê na zapis w planie zago-
spodarowania przestrzennego mówi¹cy o koniecznoœci zharmo-
nizowania nowej zabudowy z ju¿ istniej¹c¹. W wyniku spotkania
doprowadzono do podpisania uzgodnieñ, w których inwestor oraz
mieszkañcy wyrazili zgodê na obni¿enie projektowanej zabudo-
wy do 4 kondygnacji w czêœci po³o¿onej od strony Winnicy. Nato-
miast w czêœci po³o¿onej dalej uzgodniono, ¿e zabudowa mo¿e
pozostaæ bez zmian w stosunku do z³o¿onego wniosku. Dziêki
temu porozumieniu Urz¹d wydaje ju¿ pozwolenie na budowê.

Sprawa zakoñczy³a siê wiêc kompromisem satysfakcjonu-
j¹cym wszystkie strony.

Tomasz Andryszczyk
p.o. rzecznika prasowego

Czytaj¹c informacjê p.o.
rzecznika prasowego Urzêdu
Miasta St. Warszawy, Toma-
sza Andryszczyka o spotkaniu
przedstawicieli firmy BARC z
mieszkañcami osiedla Winni-
ca, które odby³o siê 30 paŸ-
dziernika 2007 r. w siedzibie
Urzêdu Miasta, w pierwszej
chwili odnosi siê wra¿enie, ¿e
ca³a sprawa zakoñczy³a siê
szczêœliwie, a konflikt mo¿na
uznaæ za nieby³y. Tymczasem
rzecz nie wygl¹da tak ró¿owo,
jak to przedstawia p. Andrysz-
czyk. O niektórych przedmio-
tach sporu wyra¿a siê nieja-
sno, o innych nie mówi wcale.

Analizuj¹c dok³adnie tekst
wypowiedzi, nale¿y podkre-
œliæ, i¿ ten „satysfakcjonuj¹cy
kompromis” dotyczy tylko czê-
œci inwestycji spó³ki BARC i
tylko budynków o wysokoœci
od 4 do 9 kondygnacji. Nasza
redakcja ma notatkê sporz¹-
dzon¹ w trakcie tego spotka-
nia w Urzêdzie Miasta. W no-
tatce tej jest wyraŸny zapis:

„…Tematem do dalszej dys-
kusji pozostaje propozycja
obiektu o wysokoœci 18 kon-
dygnacji…”.

Bardzo dziwne jest wiêc
stwierdzenie p. Andryszczyka:

„…W wyniku spotkania do-
prowadzono do podpisania
uzgodnieñ, w których inwestor
oraz mieszkañcy wyrazili zgo-
dê na obni¿enie projektowa-
nej zabudowy do 4 kondygna-
cji w czêœci po³o¿onej od stro-
ny Winnicy. Natomiast w czê-
œci po³o¿onej dalej uzgodnio-
no, ¿e zabudowa mo¿e pozo-
staæ bez zmian w stosunku do
z³o¿onego wniosku…”.

Po pierwsze, co to znaczy
„dalej” ? 10 - 20 m? Tak czy
inaczej projektowane 18- kon-
dygnacyjne budynki mia³y-
by siê znajdowaæ od strony
osiedla Winnica (inwestor z
nich nie zrezygnowa³; jeden z
takich bloków znajduje siê w

1 etapie inwestycji)! Tak wiêc
stwierdzenie, ¿e zgodzono siê
na zabudowê, jak¹ proponuje
z³o¿ony wniosek mija siê z
prawd¹.

Aby poznaæ szerzej intencje
inwestora, nale¿y te¿ mieæ na
wzglêdzie wnioski z³o¿one do
Biura Ochrony Œrodowiska, w
których to firma BARC wystê-
puje o decyzje œrodowiskowe
na dwa budynki 36-kondygna-
cyjne na terenach le¿¹cych po-
miêdzy osiedlem Winnica a
ulic¹ Modliñsk¹, w rejonie pla-
nowanego wêz³a komunikacji
publicznej przy projektowanym
ostatnim odcinku ulicy Œwiato-
wida. Pomijaj¹c ju¿ interesy
mieszkañców osiedla, prze-
cie¿ jest to te¿ teren Winnicy,
teren przedmieœcia, gdzie po-
winna byæ niska zabudowa, a
nie wysokoœciowce!

Ponadto mamy informacjê,
¿e inwestor jest w³aœcicielem
równie¿ innych dzia³ek na tym
terenie. W co je zamieni, ma-
j¹c woln¹ rêkê? Dla jasnoœci
sytuacji trzeba przedstawiæ
stan faktyczny postêpowania
administracyjnego i podzia³ in-
westycji na etapy, dokonany
przez inwestora (Plan Zago-
spodarowania Terenu z³o¿ony
przez inwestora w dn.
13.04.2007 r.).

W dn. 21.06.2006 r. inwe-
stor z³o¿y³ wniosek o pozwo-
lenie na budowê 1 etapu ze-
spo³u budynków wielorodzin-
nych (4, 9 i 18 kondygnacji),
znak sprawy AM-BK/7353/
399/06/07/DK. Etap ten plano-
wany jest obok po³udniowo-
wschodniego krañca osiedla
Winnica. Wszelkie decyzje
administracyjne, zarówno I,
jak i II instancji (Urz¹d Woje-
wódzki) dotyczy³y tego etapu,
na który do chwili obecnej nie
ma wydanej zgody.

W dn. 13.04 2007 r. inwe-
stor z³o¿y³ 9 nastêpnych wnio-
sków, znaki spraw od AM-BK/

7353/310/07 do AM-BK/7353/
318/07, które dotyczy³y wyda-
nia pozwolenia na budowê:

- zespo³u budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych z ga-
ra¿ami podziemnymi i us³uga-
mi w parterach w osiedlu „Po-
etów” Warszawa Bia³o³êka, ul.
Leœnej Polanki/Modliñska.

- gara¿u wielopoziomowe-
go z us³ugami w parterach w
osiedlu „Poetów”

- kolejnych etapów od nr 2
do 8 zespo³u budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych usytu-
owanych na osiedlu „Poetów”.

Po z³o¿eniu tych wniosków
BAiPP wzywa³o inwestora do
wyjaœnienia, miêdzy innymi,
czy powy¿sze wnioski nale¿a-
³o traktowaæ jako zmianê zakre-
su rozpatrywanego ponownie
wniosku z dn. 21.06.2006 r. czy
te¿ jako wniosek odrêbny. Jed-
noczeœnie zgodnie z art. 64 par.
2 KPA Biuro informowa³o inwe-
stora, i¿ nieuzupe³nienie wnio-
sku w terminie ustawowym o
wymagane dokumenty spowo-
duje pozostawienie podañ bez
rozpatrzenia.

Powy¿sze wnioski by³y te¿
tematem skargi inwestora na
bezczynnoœæ Prezydenta
m.st. Warszawy, z³o¿onej w
dn. 26.07.2007 r. do Wojewo-
dy Mazowieckiego. Wojewoda
nie podzieli³ opinii inwestora,
a swoim Postanowieniem Nr
875 z dn. 4. 10. 2007 r. wy-
znaczy³ Prezydentowi 14-
dniowy termin rozpatrzenia
spraw wszczêtych wnioskami
z dn. 13.04.2007r.

Czêœciowy kompromis, o
którym mówi Tomasz An-
dryszczyk, dotyczy etapów 2,
4, 6 i 8, wykazanych na pla-
nie zagospodarowania terenu.
Znajduje on odzwierciedlenie
w decyzjach:

- Decyzja nr 963/Bia/07 z
dn. 15.11.07r.

- Decyzja nr 966/Bia/07 z
dn. 16.11.07r.

- Decyzja nr 968/Bia/07 z
dn. 16.11.07r.

- Decyzja nr 969/Bia/07 z
dn. 16.11.07r.

Obecnie BAiPP oczekuje
na z³o¿enie nowych wniosków
dotycz¹cych etapów 3, 5, 7
oraz etapu nr 1. Nic nie wia-
domo, aby takie wnioski (do-
tycz¹ce etapów 3, 5, 7 o obni-
¿enie zabudowy do 4 kondy-
gnacji) wp³ynê³y do BAiPP –
powinno to nast¹piæ zgodnie
z osi¹gniêtym porozumieniem
w dn. 30.10.2007 r.

Ma³o tego, jak informuje
nas przedstawiciel wspólnoty
mieszkañców osiedla Winni-
ca, inwestor skar¿y siê na
brak decyzji, dotycz¹cej eta-
pów 1, 3, 5, 7, które wczeœniej
jego architekci wykreœlili z pla-
nu zagospodarowania terenu
po osi¹gniêciu porozumienia
z dn. 30.10.2007 r! Znamien-
ne jest równie¿ to, ¿e skarga
ta wp³ynê³a kilka dni po wy-
daniu pozytywnych decyzji
dotycz¹cych etapów 2, 4, 6 i
8. Je¿eli ta wiadomoœæ siê
potwierdzi, bêdzie to ewident-
ne dzia³anie wbrew osi¹gniê-
temu porozumieniu!

Spraw¹, o której p.o. rzecz-
nika prasowego Tomasz An-
dryszczyk wcale nie wspomi-
na jest kwestia obrony przed
dewastacj¹ ulicy Leœnej Po-
lanki. Mimo zapewnieñ
wszystkich stron, bêd¹cych
uczestnikami spotkania w
Urzêdzie Miasta w dn.
30.10.2007 r. do tej pory nie
ma wi¹¿¹cych decyzji w³aœci-
wych instytucji, które pozwoli-
³yby zachowaæ tê ulicê w sta-
nie obecnym. Chodzi o to, aby
ulica ta pozosta³a leœn¹ drog¹
i s³u¿y³a okolicznym miesz-
kañcom jako teren spacerów
i rekreacji.

Aby osi¹gn¹æ ten cel, ko-
nieczne jest wydanie zgody
przez In¿yniera Ruchu na w³¹-
czenie ruchu samochodowego
osiedla „Poetów” bezpoœred-
nio do ulicy Modliñskiej. Nie-
zbêdna jest równie¿ zgoda
MPWiK na pod³¹czenie kana-
lizacji osiedla tak¿e od strony
ulicy Modliñskiej. Wydawane
dotychczas decyzje dotycz¹ce
kanalizacji w ulicy Leœnej Po-
lanki s¹ po prostu absurdalne.
Wed³ug nich œcieki z  nowego
osiedla „Poetów” mia³yby byæ
prowadzone w³aœnie t¹ leœn¹
drog¹, jak¹ jest ulica Leœnej
Polanki, przy której rosn¹ po-

mniki przyrody,  do kolektora
w rejonie ul. Poetów, nastêp-
nie pod ulicami Nowodworów
i Tarchomina do przepompow-
ni „Nowodwory” i dalej magi-
stral¹ ³¹cz¹c¹ przepompowniê
z oczyszczalni¹ „Czajka”. Ma-
gistrala ta przebiega w rejonie
ul. Modliñskiej, obok terenów
inwestycji BARC.

Problemy ulicy Leœnej Po-
lanki bêd¹ tematem spotka-
nia, jakie odbêdzie siê w Urzê-
dzie Dzielnicy Bia³o³êka 5
grudnia (w chwili gdy nasza
gazeta jest ju¿ na mieœcie). W
spotkaniu, którego gospoda-
rzem bêdzie zastêpca burmi-
strza Dzielnicy Bia³o³êka, Piotr
Smoczyñski, uczestniczyæ
bêd¹ obok mieszkañców osie-
dla Winnica, przedstawiciele
MPWiK oraz In¿yniera Ruchu.

W czasie spotkania w Urzê-
dzie Miasta, 30 paŸdziernika
podnoszona by³a te¿ kwestia
natychmiastowej korekty obo-
wi¹zuj¹cego Miejscowego
Planu Zagospodarowania

w¹tpliwy kompromis

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.pl

Przestrzennego Winnicy Po³u-
dniowej, bo to w³aœnie wadli-
wy plan jest najwiêkszym pro-
blemem i powodem wszelkich
k³opotów. Mimo z³o¿enia
przez Wspólnotê Osiedla Win-
nica uzgodnionego wniosku o
korektê planu, do tej pory nie
ma jasnego stanowiska Urzê-
du Miasta w tej sprawie.

Wzi¹wszy to wszystko pod
uwagê, nie neguj¹c kilku po-
zytywnych sygna³ów, jak  roz-
poczêcie negocjacji i czêœcio-
we ustêpstwa inwestora, na-
le¿y stwierdziæ, ¿e daleko jesz-
cze do tego, aby „…sprawa
zakoñczy³a siê kompromisem
satysfakcjonuj¹cym wszystkie
strony” , jak by³ ³askaw wyra-
ziæ siê p.o. rzecznika prasowe-
go Tomasz Andryszczyk. Da-
leko jeszcze do koñca starañ
o w³aœciwy rozwój terenów
Winnicy, która powinna zacho-
waæ swoje wyj¹tkowe walory
przyrodnicze i pozostaæ zie-
lon¹ czêœci¹ miasta ze stosun-
kowo nisk¹ zabudow¹.         K.

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

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

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

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

Barc - ci¹g dalszy

Mamy w tej kwestii nieco inne zdanie, bo jest to
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gabinet 26

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

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

Zwi¹zek realizuje program
integracji œrodowiska w ko³ach
na Targówku i Bia³o³êce,
udziela pomocy najbiedniej-
szym, walczy o poprawê opie-
ki zdrowotnej (Poradnia Geria-
tryczna na Targówku), o szcze-
pienia ochronne, organizuje
zajêcia gimnastyki w sali i na
basenie. W tym roku po raz
pierwszy uda³o siê zorganizo-
waæ w ratuszu spotkanie z se-
niorami, którzy ukoñczyli 80 lat
i wiêcej. O tych dokonaniach
mówi³ przewodnicz¹cy zarz¹-
du Oddzia³u Rejonowego Tar-
gówek PZERiI Remigiusz Si-
kora na dorocznym spotkaniu
z okazji Dnia Seniora.

Marianna Ostaszewska,
przewodnicz¹ca komisji kultu-
ry, podziêkowa³a za aktywn¹
pracê,  przygotowywanie wy-
stêpów artystycznych i w³asno-
rêczne przyrz¹dzanie poczê-
stunku na spotkania seniorów.

W szczelnie wype³nionej sali
kinowej Domu Kultury „Œwit”
cz³onkowie zwi¹zku  spotkali
siê z burmistrzami: Targówka -
Grzegorzem Zawistowskim i
Bia³o³êki - Jackiem Kaznow-
skim, przedstawicielami SM
„Bródno” i SM „Praga”, Biura
Polityki Spo³ecznej Urzêdu
m.st. Warszawy oraz firm, po-
magaj¹cych Oddzia³owi Rejo-
nowemu: Drukarni „Semafic”,
Firmy Transportu Ciê¿arowego
w Warszawie, Przedsiêbior-
stwa Produkcyjno-Us³ugowo-
Handlowego „Domix”. Przed-
stawiciele tych instytucji i firm
otrzymali dyplomy.

Dyplomem Prezydium Za-
rz¹du Oddzia³u Rejonowego
uhonorowano za spo³eczn¹
pracê 25 pañ i 4 panów z kó³
oraz przewodnicz¹c¹ Zarz¹du
G³ównego PZERiI El¿bietê Ar-
ciszewsk¹. Wyró¿nionym za-
œpiewano „Sto lat”. „Bez ich
pracy nic byœmy nie zrobili” –
powiedzia³ Remigiusz Sikora.
Kwiatami obdarowany zosta³
97-letni Franciszek Suwa³a z
Ko³a nr 6.

Z albumem „Mazowsze” jako
prezentem, wierszowanym po-
dziêkowaniem i kolejnym za-
proszeniem przybyli goœcie z
Klubu Seniora w Gminie Czo-
snów, na czele z prezesk¹ Ew¹
Antas. To rewizyta za przyjazd
grupy z OR Targówek na Dni
Czosnowa.

Spotkanie rozpocz¹³ wystêp
zespo³u „Ma³y  Ananas” ze
œwietlicy „Kocio³ek”. Uczniowie
SP z Oddzia³ami Integracyjny-
mi nr 73 przypomnieli teksty
Wiecha, sztuczki na straganie,
taniec i piosenki „w deseczkê”.
W tañcu nowoczesnym zapre-
zentowa³a siê Grupa „Bródno”

(uczniowie klas IV – VI) i Zespó³
Raz Dwa Trzy (kl. I – III). Od bur-
mistrza Targówka dzieci otrzy-
ma³y podziêkowanie, od orga-
nizatorów – s³odkie upominki.

Program artystyczny po
czêœci oficjalnej, nieoficjalnie
przekonywa³, ¿e jak cz³owiek
œpiewa, to nie ma zmarszczek.
Dzia³aj¹cy od niedawna w Bia-
³o³êckim Domu Kultury chór
„Wrzos” pod dyrekcj¹ Marka
Tomczaka zaprezentowa³
m.in. Modlitwê Seniora i pieœñ
o Bia³o³êce (mo¿e bêdzie to
lokalny hymn?), potem l¿ejszy
repertuar, ze wspólnie œpiewa-
nymi refrenami. Do wspólne-
go œpiewania i uœmiechu za-
chêca³y te¿ „Sonorki” pod ba-
tut¹ Zbigniewa Wójcika. Pa-
triotyczne nuty przeplata³y siê
z wyznaniami prosto z serca,
takimi jak: ”Nie bojê siê jutra,
bo jutro jest m³ode”.

Wœród uczestników spotka-
nia, a tak¿e osób uhonorowa-
nych i œpiewaj¹cych na scenie,
zdecydowanie przewa¿a³y pa-
nie. Zapytany o przyczynê tej
nierównowagi prezes Remi-
giusz Sikora ocenia, ¿e do mê¿-
czyzn trudniej jest dotrzeæ z in-
formacj¹; panie ³atwiej przeka-
zuj¹ sobie wieœci i nawzajem siê
zachêcaj¹. Panowie chêtnie
przychodz¹ na wieczorki ta-
neczne, na inne spotkania – rza-
dziej. Zarz¹d Oddzia³u chce za-
chêciæ do aktywnoœci w ko³ach
tych mê¿czyzn, którzy lubi¹ bry-
d¿a, warcaby, pokera. Zorgani-
zowanie takich zajêæ uzale¿nio-
ne jest od udostêpnienia po-
mieszczeñ np. w klubach osie-
dlowych. Podjêto ju¿ takie sta-
rania w Klubie „KuŸnia” na ul.
Z¹bkowskiej. Nadziej¹ napawa
fakt, ¿e w zarz¹dzie Ko³a nr 12
na Bia³o³êce jest 4 mê¿czyzn.

Problem daje siê zauwa¿yæ
równie¿ w Klubie Seniora w
Gminie Czosnów, gdzie dzia-
³aj¹ sekcje: plastyczna, kom-
puterowa, jêzyka angielskie-
go, gimnastyki i klub rowero-
wy. Zg³osi³o siê kilku panów,
ale ju¿ siê wykruszyli. Mo¿e to
jest bardziej nieœmia³a spo-
³ecznoœæ?                          K.

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl

W DK „Praga” dzia³aj¹ pra-
cownie: plastyczna, teatralna,
muzyczna, taneczna, jêzyko-
wa, informatyczna, foto-filmo-
wa dla dzieci i doros³ych,
warsztaty naukowe dla dzie-
ci. W okresie 5 lat, w zajêciach
w pracowniach wziê³o udzia³
ok. 300 osób. Oko³o 1000
uczestników zainteresowa³y
programy autorskie: zajêcia
dla doros³ych: „Taniec, zdro-
wie, sukces”, program dla
osób niepe³nosprawnych
„Baw siê razem z nami”; Pra-
ski Turniej Szachowy; Praska
Szko³a Literatury; Klub Pra-
skich Twórców; kursy kompu-
terowe dla bezrobotnych; So-
botnie Poranki Familijne.

W Praskim Centrum Wysta-
wowym na I piêtrze zorganizo-
wano dotychczas ekspozycje:
malarstwa (12), fotografii (6),
rzeŸby (4), plakatu (1), karyka-
tury (1); 3 wystawy prac artystów
amatorów i 4 wystawy prac dzie-
ci. Wiele z nich prezentowaliœmy
na naszych ³amach.

Sta³e cykle to: Praskie spo-
tkania z gwiazd¹ (by³o ju¿ 60);
Praskie recitale (35); Praskie
koncerty kameralne (21); Wie-
czory jazzowe (12); Bardowie
na Pradze (12); Praskie spo-
tkania kabaretowe (17).

Dom Kultury ”Praga” to nie
tylko budynek na ulicy D¹-
browszczaków – uzupe³nia
dyrektor Ryszard Makowski –
to tak¿e Muszla Praska, która
¿yje przez ca³e lato. Odbywaj¹
siê tam koncerty, seanse filmo-
we, zajêcia ”Lata w mieœcie”.
W niedzielne popo³udnia du¿o
ludzi z przyjemnoœci¹ korzysta
z naszej oferty, nawet nieko-
niecznie wiedz¹c, ¿e jest to
oferta Domu Kultury „Praga”.

Ryszard Makowski jest
mocno zwi¹zany z prawo-
brze¿n¹ stolic¹: urodzi³ siê w
Miêdzylesiu, przez 20 lat
mieszka³ na Pradze Pó³noc,
tu pozna³ sw¹ przysz³¹ ¿onê
(urodzon¹ na ul. Stalowej);
po œlubie zamieszkali na ul.
Szanajcy.

Jutro jest m³ode
W 13 ko³ach jest 1600 osób (40% to osoby niepe³no-

sprawne), wkrótce powstanie 14. Oprócz takiego stanu ilo-
œciowego Oddzia³ Rejonowy Targówek Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mo¿e poszczyciæ siê
rozwijaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W pierwszym
roku na zajêcia  w Domu Kultury „Œwit” zapisa³o siê ok.
450 osób, ok. 250 osób by³o na liœcie rezerwowej; podob-
nie jest w roku bie¿¹cym. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹
siê zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultu-
ry „Zacisze”, 5 listopada rozdano indeksy na Bia³o³êce.

Piêæ lat na czterech piêtrach
Od 22 listopada w Domu Kultury „Praga” dominuj¹ ró¿-

nokolorowe „5” – znak obchodzonego w³aœnie jubileuszu.
Do okolicznoœciowej fotografii pracownicy pozowali na lu-
zie; zgodnie zapewniaj¹ jednak, ¿e swe obowi¹zki traktuj¹
powa¿nie: „Codzienn¹ prac¹ staramy siê spe³niaæ oczeki-
wania pra¿an, którzy s¹ w³aœcicielami tego miejsca. Je-
steœmy dla Was.”

Jak to siê sta³o, ¿e artysta
kabaretowy zosta³ dyrektorem
Domu Kultury ”Praga”? Ry-
szard Makowski z uœmiechem
wspomina, ¿e propozycja pra-
cy „za biurkiem” wyda³a mu siê
bardzo atrakcyjna, bo otrzyma³
j¹ nied³ugo po operacji œciêgna
Achillesa, gdy nie by³o wiado-
mo, czy bêdzie móg³ chodziæ.
Wczeœniej, je¿d¿¹c po Polsce
z kabaretem OTTO, pozna³ wie-
le domów kultury. „Szansa zro-
bienia czegoœ na pozbawionej
oœrodków kultury Pradze by³a
wyzwaniem, które w tamtym
momencie ¿ycia chêtnie podj¹-
³em i nie ¿a³ujê” – mówi Ryszard
Makowski, kieruj¹cy  placówk¹
od 28 kwietnia 2003 roku.

Pracuj¹ca tu od 5 lat Ma-
³gorzata Grabna zosta³a za-
stêpc¹ dyrektora 1 paŸdzier-
nika br., gdy na emeryturê
odesz³a Agata Rymkiewicz.

W uroczystoœci jubileuszo-
wej uczestniczyli m.in. zas³u-
¿eni dla powstania DK „Praga”:
by³y burmistrz Pragi Pó³noc

Ireneusz Tondera  oraz prezes
Mieczys³aw Wojdyga,  który  w
ka¿d¹ œrodê pe³ni dy¿ur w po-
koju udostêpnionym Towarzy-
stwu Przyjació³ Pragi.

Czteropiêtrowy jubileuszowy
tort wspólnie z Ryszardem
Makowskim dzieli³a burmistrz
Pragi Pó³noc Jolanta Koczo-
rowska. Z ¿yczeniami i upomin-
kiem, symbolizuj¹cym prawie
5-letni¹ wspó³pracê, przybyli
goœcie z gminy D³ugosiod³o (na
zdjêciu z lewej). ¯yczenia po-
myœlnoœci z³o¿y³a dyrektor Bi-
blioteki Janina Mas³owska oraz
sportowcy z DOSiR z ul. Sza-
najcy. Andrzej Ga³¹zka z pobli-
skiego sklepiku „Jêdruœ” poda-
rowa³ smakowite owoce.

W czêœci artystycznej wyst¹-
pili uczestnicy zajêæ teatral-
nych, prowadzonych przez Je-
rzego WoŸniaka: Katarzyna i
Adam Kowalscy w scenie z
„Poskromienia z³oœnicy” oraz
zespó³ „Ensemble de Nord”,
który da³ piêkny koncert muzy-
ki barokowej.                        K.

Stanowisko nr 6 Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2007 r. w
sprawie: projektowanego Mostu Krasiñskiego

Rada Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy wnosi o roz-
wa¿enie mo¿liwoœci przeprojektowania przeprawy nazywanej
jako „Most Krasiñskiego” tak, aby zmniejszyæ jej uci¹¿liwoœæ dla
mieszkañców okolicznych osiedli.

Realizacja projektu jako przeprawy tramwajowo-pieszo-rowe-
rowej pozwoli na zachowanie nie tylko podstawowych celów
inwestycji czyli sprawnej komunikacji miêdzy dzielnicami, ale
pozwoli wpisaæ siê w programy ograniczaj¹ce iloœæ samocho-
dów w centrum Warszawy, a przez to do ograniczenia emisji
spalin do œrodowiska. Szybki tramwaj po³¹czy osiedle Bródno i
Targówek Mieszkaniowy z najlepszym œrodkiem komunikacji,
Warszawskim Metrem poprzez stacjê Plac Wilsona.

Jednoczeœnie Rada Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
wnioskuje o rozpoczêcie w pierwszej kolejnoœci budowy Mostu Pó-
³nocnego oraz remontu Mostu gen. Grota-Roweckiego i trasy AK.

Wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Kazimierz Janusz Baranowski

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

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

Ceny konkurencyjne!

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

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

• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki

• kredyt konsolidacyjny na sp³atê

  Twoich zobowi¹zañ

• karta kredytowa na codzienne wydatki

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku:

• ubezpieczenia        • punkt kasowy

Wiêcej dowiesz siê u agenta:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

Œwiêta pe³ne niespodzianek
dziêki kredytom GE Money Banku

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Nowa linia ma przede
wszystkim zapewniæ szybki
dojazd do centrum mieszkañ-
com osiedli przy ul. Odkrytej.
Obecnie mieszkañcy bloków
w tej okolicy, aby skorzystaæ
z komunikacji miejskiej,
musz¹ iœæ do najbli¿szego
przystanku ok. 20 min. 516
u³atwi te¿ dojazd do przed-
szkola przy ul. Odkrytej i
Szko³y Podstawowej nr 154,
w ich pobli¿u dzielnica wybu-
dowa³a przystanki.

Z pêtli Nowodwory „516”
pojedzie w kierunku pó³noc-
nym: ul. Œwiatowida – Dzierz-
goñsk¹ – Odkryt¹ – Stefani-
ka – Œwiatowida i dalej zgod-
nie z przebiegiem trasy auto-
busu linii 144. Na osiedlu
Nowodwory przystanki bêd¹
zlokalizowane przy ul. Stefa-
nika, skrzy¿owaniu ul. Odkry-
tej i ul. Hanki Ordonówny, ul.

Odkrytej i ul. Grzymalitów, ul.
Odkrytej z ul. Dzierzgoñsk¹
oraz ul. Œwiatowida za skrzy-
¿owaniem z Grzymalitów.
Natomiast na ul. Modliñskiej
autobus bêdzie zatrzymywa³
siê  tylko na dwóch  przystan-
kach: „Bia³o³êka Ratusz” i
„Konwaliowa”. Nowa linia
mo¿e staæ siê alternatyw¹ dla
niezwykle popularnego w Bia-
³o³êce E4. 516 bêdzie jeŸdzi-
³a przez ca³y tydzieñ, co 12
min. w szczycie i co 15 min.
poza szczytem oraz  w sobo-
ty i œwiêta.

Burmistrz Bia³o³êki Jacek
Kaznowski zabiega³ o po-
wstanie nowej linii autobuso-
wej kursuj¹cej ul. Odkryt¹ od
grudnia ub. roku. Jak zapo-
wiada burmistrz, w porozu-
mieniu z ZTM-em, wiosn¹
planowane s¹ kolejne nowe
po³¹czenia w dzielnicy.

Nowe autobusy na Odkrytej
Jeszcze w grudniu na ulice Bia³o³êki wyjad¹ autobusy

nowej linii nr „516”. Bêd¹ one wozi³y pasa¿erów z pêtli
NOWODWORY do pêtli ̄ erañ FSO. Na ̄ eraniu pasa¿ero-
wie bêd¹ mogli przesi¹œæ siê do tramwajów 16, 18 i 21,
które dowioz¹ ich do centrum i na Dworzec Wschodni.

Uwieñczenie kilkuletnich
starañ dzia³aczy Towarzy-
stwa Przyjació³ Warszawy -
Oddzia³ Bródno sta³o siê
mo¿liwe dziêki przychylnoœci
obecnych w³adz dzielnicy
Targówek i Wydzia³u Kultury
– zaznacza Regina G³uchow-
ska, prezes oddzia³u.

Honorowy prezes oddzia³u,
Lechos³aw Zakrzewski przypo-
mina, ¿e zlokalizowane na
Bródnie warsztaty kolejarskie I
klasy zatrudnia³y 2250 pracow-
ników: maszynistów, pomocni-
ków maszynistów, pracowni-
ków ruchu. Fachowców kszta-
³ci³a szko³a techniczno-kolejo-
wa. Dobrze zarabiaj¹cy koleja-
rze kupowali tu dzia³ki, liczba
mieszkañców wzros³a z 3 tysiê-
cy do 20 tysiêcy. W czasie woj-
ny œrodowisko kolejarskie mia-
³o swój wielki wk³ad w walkê z
okupantem, wspó³pracowa³o z
ks. Józefem WoŸniakiem, pro-
wadzi³o akcje sabota¿owe.

Zarz¹d ROTF
Hanna Neræ - przewodnicz¹ca, Robert Sobiecki i Micha³

Jakubiak – wiceprzewodnicz¹cy, Agnieszka Sikora – skarb-
nik, Agnieszka Szczepañska - sekretarz  - tak ukonstytuowa³
siê  23 listopada zarz¹d rady Osiedla Targówek Fabryczny
na V kadencjê. W tym sk³adzie zarz¹d dzia³a³ równie¿ w po-
przedniej kadencji. Ponowny wybór jest wyrazem zaufania
mieszkañców. Gratulujemy.

Kolejarzom w ho³dzie
28 listopada przed Domem Kultury ”Œwit” uroczyœcie

ods³oniêty zosta³ obelisk, poœwiêcony pamiêci kolejarzy
– w ho³dzie za donios³y wk³ad w rozwój Bródna i okolic,
pocz¹wszy od 1877 roku oraz za patriotyczn¹ postawê w
okresie okupacji hitlerowskiej.

Rok 1877 to data otwarcia
Wêz³a Bródnowskiego, ³¹cz¹-
cego linie Kolei Nadwiœlañ-
skiej i Obwodowej. Powsta³
dworzec Warszawa Praga.
„Kolej przynios³a tu cywiliza-
cjê” – mówi Arkadiusz Olew-
nik, cz³onek zarz¹du PKP.

Obelisk poœwiêci³ ks. Mar-
cin z parafii Matki Bo¿ej Ró-

Od 4 do 19 grudnia w sali
Kisielewskiego w Pa³acu Kul-
tury i Nauki w Warszawie w
godzinach 9-18 mo¿na bêdzie
ogl¹daæ wystawê „FAScynu-
j¹ce dzieci” zorganizowan¹
przez Pañstwow¹ Agencjê
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Biuro Po-
lityki Spo³ecznej Urzêdu Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy.

Zdjêcia dzieci z FAS (P³o-
dowym Zespo³em Alkoholo-
wym) i ich opiekunów zosta³y
zrobione w 2006 roku podczas
obozu terapeutycznego w
Sierczynku zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Zastêp-
czego Rodzicielstwa o/Œl¹ski
w Lêdzinach. Dzieci z p³odo-

Na miko³ajki, pod choinkê, albo bez okazji

MI£OŒÆ Z BAZYLI¥ W TLE
Z czystym sumieniem polecamy na prezent ksi¹¿kê „Mi-

³oœæ z bazyli¹ w tle”. Ka¿da pani z przyjemnoœci¹ przeczyta
ten ciep³y i wzruszaj¹cy wspó³czesny romans. Jego bohater-
kê, m³od¹ kobietê, Lilianê, poznajemy w chwili, gdy ucieka-
j¹c od zawiedzionej mi³oœci, wyje¿d¿a do W³och do rocznej
szko³y gotowania. Wyjazd ³¹czy siê nie tylko z poznaniem
tajników kuchni w³oskiej, ale równie¿ prowadzi do spotkania
niezwyk³ego mê¿czyzny, który odmieni jej ¿ycie.

Za naszymi oknami ponuro i zimno. Warto - z pomoc¹ ksi¹¿-
ki Niki Jab³onowskiej - przenieœæ siê na chwilê do upalnego
miasteczka ko³o Wenecji, gdzie czas toczy siê wolnym ryt-
mem. Gdzie  potrawy maj¹ inny smak, a mi³oœæ mo¿e siê
przydarzyæ, kiedy siê tego zupe³nie nie spodziewamy.

Powieœæ zawiera kilka w³oskich przepisów kulinarnych które
mo¿na równie¿ zobaczyæ na stronie www.nika.84.pl.

Mo¿na j¹ kupiæ w ksiêgarniach Matras w CH Arkadia i CH
Wileñska oraz na ul. Nowy Œwiat 41, al. Solidarnoœci 119/125,
al. Niepodleg³oœci 121/123, ul. Mazowiecka 2/4, w „Herbacia-
nych Ogrodach” na Jagielloñskiej 58 lub w ksiêgarni „Faber”
ul. Pu³awska 11 zamówiæ przez Internet m.in. www.olesiejuk.pl

¿añcowej. Wieñce z³o¿yli
przedstawiciele w³adz Tar-
gówka z burmistrzem Grze-
gorzem Zawistowskim, wice-
burmistrzem Krzysztofem
Bugl¹, radn¹ Danut¹ Wi-
niarsk¹, dzia³acze TPW Od-
dzia³ Bródno oraz m³odzie¿
kilku szkó³. Uroczyst¹ opra-
wê zapewni³a orkiestra dêta
pod dyrekcj¹ Jerzego Zab³oc-
kiego, dzia³aj¹ca przy DK
”Œwit”.

Pasjonaci z TPW Oddzia³
Bródno zadbali tak¿e o utrwa-

lenie kolejarskiego rozdzia³u
historii w formie fotograficz-
nej. W sali kominkowej
„Œwitu” pokazano wystawê
fotografii dokumentalnej Wê-
z³a Kolejowego Warszawa
Praga. Zdjêcia wykona³a Kry-
styna Bachanek, wiceprezes
oddzia³u, we wspó³pracy z dr
in¿. Andrzejem Borowym. Ta
czêœæ spotkania by³a okazj¹
do poznania artystycznej pa-
sji Reginy G³uchowskiej. Pa-
nie zaœpiewa³y Hymn Mi³o-
œników Bródna, z muzyk¹ i
s³owami Pani Prezes. Nie
zabrak³o piêknych s³ów, po-
œwiêconych kolejarzom.

K.

Wystawa FAScynuj¹ce dzieci
wymi uszkodzeniami poalko-
holowymi czêsto wychowuj¹
siê w rodzinach zastêpczych.

W Polsce rodzi siê rocznie
ok. 900 dzieci z pe³noobjawo-
wym FAS. Ponad dziesiêcio-
krotnie wiêksza jest liczba
dzieci z mniej powa¿nymi,
lecz nieodwracalnymi uszko-
dzeniami poalkoholowymi.

Wystawa jest czêœci¹ akcji
„Ci¹¿a bez alkoholu”, nad
któr¹ patronat sprawuj¹: Mini-
ster Zdrowia, Polskie Towa-
rzystwo Ginekologiczne oraz
Œwiatowa Organizacja Zdro-
wia - Biuro WHO w Polsce.
Kampaniê wspiera ponad 600
samorz¹dów lokalnych oraz
12 wojewódzkich. Organizato-

rzy wystawy maj¹ nadziejê, ¿e
wzmocni ona przekaz kampa-
nii „Ci¹¿a bez alkoholu” i po-
mo¿e dotrzeæ z nim do wiêk-
szej grupy odbiorców.

Natalia SkipietrowKonferencja
W pi¹tek, 7 grudnia br., w

Sali Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc, przy
ul. K³opotowskiego 15 odbê-
dzie siê Konferencja p.t. „Dzie-
ci spoza-edukacja i systemy
wsparcia dzieci zagro¿onych
marginalizacja spo³eczn¹”

Organizator konferencji Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom
z Problemami Emocjonalnymi
„Spoza” ul. Targowa 66 m 23
www.spoza.org.pl.
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Mianem zoonozy okreœlamy
chorobê odzwierzêc¹, zagra¿a-
j¹c¹ cz³owiekowi. Ponad 60
procent wszystkich chorób za-
kaŸnych, wystêpuj¹cych u lu-
dzi, pochodzi od zwierz¹t. W
przenoszeniu zarazków mamy
trzy epizootyczne mo¿liwoœci.
Zoonozy ju¿ poznane, ale po-
jawiaj¹ce siê w obszarach, w
których do tej pory nie wystê-
powa³y. Zoonozy ju¿ znane, lub
spokrewnione, na które choruj¹
gatunki zwierz¹t dotychczas
niepodatnych na zara¿enie.
Zoonozy nowe, które po raz
pierwszy s¹ diagnozowane.

Dlaczego wystêpuje zjawi-
sko pojawiania siê nowych zoo-
noz? Mechanizm jest oczywi-
œcie z³o¿ony, jak mechanizmy
naszych  koalicji. Z przykroœci¹
stwierdzam kolejne przyk³ady
podzia³ów naszego pañstwa na
dystrykty partyjne. Chcia³bym -
jako bezpartyjny - przypomnieæ
partyjnym, i¿ partie polityczne
utrzymywane s¹ z kieszeni
wszystkich podatników. O nas
w³aœnie ma myœleæ ka¿da par-
tia, a nie o ³upach powybor-
czych. O obsadzie stanowiska
niech decyduje konkurs, a nie
przynale¿noœæ partyjno-towa-
rzyska. Podzia³ i k³ótnia – pro-
szê bardzo – za swoje i w swo-

Nowe zoonozy
im domku. Mamy demokracjê,
a nie rz¹dy zmieniaj¹cych siê
karteli, jako spo³eczeñstwo p³a-
cimy za pracê dla nas.

Mamy na œwiecie globaliza-
cjê, nieustanne przekraczanie
barier i granic, poznawanie no-
wych terenów. Tam w³aœnie na-
potykane s¹ nieznane dot¹d
czynniki chorobotwórcze. Za-
siedlanie terenów i sprowadza-
nie zwierz¹t hodowlanych od
wieków towarzysz¹cych lu-
dziom, które w nowych warun-
kach nie maj¹ czasu na prze-
kodyfikowanie systemu immu-
nologicznego w taki sposób,
aby skutecznie walczyæ z nowy-
mi czynnikami chorobotwórczy-
mi. Proszê Pañstwa, oprócz
ptasiej grypy wymienianej na 14
pozycji z 17 najbardziej zagra-
¿aj¹cych nam zoonoz, mamy

przed sob¹: boreliozê, brucelo-
zê, chorobê Nipach, chorobê
Hendra, chorobê Ebola, gor¹cz-
kê Doliny Rift, gor¹czkê krwo-
toczn¹ Hanta, gor¹czkê Za-
chodniego Nilu, g¹bczast¹ en-
cefalopatiê byd³a/BSE/, gruŸli-
cê byd³a, campylobakteriozê,
kryptosporidiozê, leptospirozê,
ospê ma³pi¹, toksoplazmozê
oraz zespó³ hemolityczno-
mocznicowy. Jak siê domyœla-
cie, z powodu ka¿dej z tych cho-
rób mo¿e byæ niez³a jatka. Nie
chcê siê za bardzo rozpisywaæ
o wszystkich na raz. W nastêp-
nych tygodniach równie¿ posta-
ram siê przybli¿yæ niektóre z
nich i z góry zapowiadam, ¿e
osoby wra¿liwe, o s³abych ser-
cach, niechaj omijaj¹ tê rubry-
kê i niechaj jej nie czytaj¹. Nie-
piœmiennym, bo jakby nie by³o,
ale najczêœciej s¹ nimi jeszcze
dzieci, nic nie zagra¿a, wiêc ga-
zeta czy jej strona internetowa
mo¿e le¿eæ na wierzchu.

Oznacz swego pieska
Do 14 grudnia mieszkañcy Warszawy mog¹ bezp³atnie ozna-

kowaæ elektronicznie swe psy za pomoc¹  chipów. Znakowanie
pomo¿e w odnajdywaniu zagubionych pupili. Patrole Stra¿y
Miejskiej zostan¹ wyposa¿one w czytniki do chipów, które umo¿-
liwi¹ identyfikacjê w³aœciciela psa.

Posiadacze psów mog¹ dokonaæ ich oznakowania w wybranych
lecznicach weterynaryjnych, zg³aszaj¹c siê z dowodem to¿samo-
œci oraz dokumentami potwierdzaj¹cymi prawa do zwierzêcia (me-
tryka i rodowód lub wype³niona aktualna ksi¹¿eczka szczepieñ).

Znakowanie psów wykonuj¹ lecznice: Bia³o³êka, ul. Ostródzka 55,
tel. 022 490 36 72; Œródmieœcie – ul. Smulikowskiego 7a/26, tel.
022 826 31 99 oraz na Bemowie, Bielanach, Mokotowie, Ochocie,
Ursynowie, Wawrze i ¯oliborzu.

Wymieñ dowód osobisty w sobotê
Przypominamy o wymianie dowodów ksi¹¿eczkowych.

Dy¿ury WOM Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc ul. Ks. I. K³o-
potowskiego 15, w zakresie spraw zwi¹zanych z dowoda-
mi osobistymi: poniedzia³ek - czwartek w godz. 8.00 - 18.00,
pi¹tek w godz. 8.00 - 16.00.

Ostatni sobotni dy¿ur - 8 grudnia w godz. 9.00 -13.00 -
tylko w zakresie wymiany dowodów osobistych.

Przypominamy, ¿e na wizytê w pó³nocnopraskim Wy-
dziale Obs³ugi Mieszkañców mo¿na siê umówiæ równie¿
mailem lub telefonicznie:

* osobiœcie - w informacji na parterze Urzêdu,
* telefonicznie - pod numerem 022 59-00-590,
* drog¹ elektroniczn¹, pod adresem - wom@praga-pn.waw.pl
Osoby niepe³nosprawne i ob³o¿nie chore mog¹ wymie-

niæ ksi¹¿kowy dowód osobisty w miejscu swojego zamiesz-
kania. Procedura wymiany dowodu dla tych osób wymaga
dwukrotnej wizyty urzêdnika (informacje pod nr telefonu
022 59 00 242, 022 59 00 226, informacja ogólna 022
59 00 00). Informacja o mo¿liwoœci odbioru dowodu oso-
bistego - 022 59 00 519.

Przypominamy o mo¿liwoœci skorzystania z transportu
osób niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie
www.taximpt.com.pl lub pod numerem tel.: 022 822 44 44;
91 91; 91 92). Osobom starszym oraz maj¹cym k³opoty z
poruszaniem siê, polecamy skorzystanie z transportu.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e wnioski w sprawie wy-
miany dowodu osobistego s¹ dostêpne we wszystkich
dzielnicowych delegaturach BAiSO oraz na stronie inter-
netowej Urzêdu Miasta www.warszawa.um.gov.pl w linku
/BIP/eWOM/Wymiana Dowodów Osobistych.

9 grudnia (niedziela) godz. 16 - „Moje Miko³aje” - otwarte
zajêcia rodzinne:
W programie: pomys³y na ciekawe i oryginalne prezenty dla
najbli¿szych; pieczenie i degustacja pierników oraz s³odkich
ciasteczek; warsztaty wyrobu œwi¹tecznych œwiec z wosku po-
³¹czone z degustacj¹ miodów; ozdoby œwi¹teczne z natural-
nych materia³ów; kartki œwi¹teczne w nietypowym wydaniu;
kurpiowskie dekoracje œwi¹teczne - gwiazdy betlejemskie,
bombki i ³añcuchy ze s³omy; malowane szopki - rodzinny kier-
masz Ewy, Paw³a i Beaty Sasinowskich, z których dochód prze-
znaczony bêdzie na cele charytatywne.
Zapraszamy dzieci i doros³ych! Poka¿emy ci namiastkê tego
co mo¿esz zrobiæ sam! PrzyjdŸ i poczuj atmosferê zbli¿aj¹-
cych siê œwi¹t! Wstêp wolny.   
10-16 grudnia (poniedzia³ek-niedziela) - „Tydzieñ ze sztuk¹”
w CH Targówek (ul. G³êbocka 15) - ekspozycja i sprzeda¿ prac
z pracowni: malarstwa i rysunku, witra¿u, sekcji „ga³gankowy
œwiat” i „zabawa z nitk¹”. Zapraszamy na nasze stoisko.
12 grudnia (œroda) - „W oczekiwaniu” koncert kameralny w
wyk. Pro Sonare: Ma³gorzata Anna Piotrowska (fortepian),
Ewelina Kliczkowska (flet), Nadia Bojad¿ijew (wiolonczela),
Tytus Wojnowicz (obój). Wstêp wolny.
16 grudnia (niedziela) godz. 17 - „Spojrzenia” otwarcie wy-
stawy malarstwa Krystyny Czeremchy i Lidii Starzyñskiej.
Wstêp wolny.
16 grudnia (niedziela) godz. 17 - Orkiestra œw. Miko³aja - W
koncercie wezm¹ udzia³: Anna Bielak - skrzypce, œpiew,
Agnieszka Ko³czewska - bêbny, instrumenty perkusyjne, Ma-
ria Natanson - skrzypce, œpiew, Bogdan Bracha - œpiew, skrzyp-
ce, fujarki, inst. stroikowe, Piotr Majczyna - mandola, kobza,
gitary, œpiew, Marcin Skrzypek - gitara, mandolina, koboz, cym-
ba³y, bêbenki, œpiew, Robert Brzozowski - kontrabas
To jeden z zespo³ów, które „wymyœli³y” folk w Polsce. Bez w¹t-
pienia nale¿y do elity zespo³ów folkowych w kraju. Przez nie-
których znawców tematu uwa¿ana jest za kapelê, która ukszta-
³towa³a styl folkowego muzykowania lat dziewiêædziesi¹tych,
tworz¹c podstawy popularnoœci tej muzyki w ostatnich cza-
sach. Muzykê „Orkiestry”, w odró¿nieniu od innych popular-
nych zespo³ów tego nurtu, cechuje stosowanie wy³¹cznie in-
strumentów akustycznych i techniki tzw. „bia³ego” œpiewu. W
swoich aran¿acjach grupa chêtnie stosuje rzadkie instrumen-
ty strunowe jak dutar czy cymba³y. Jako jedna z pierwszych
kapel, wprowadzi³a do repertuaru muzykê inspirowan¹ s³owiañ-
skim folklorem muzycznym, przede wszystkim polskim, ³em-
kowskim i huculskim. Wstêp wolny.
17 grudnia (poniedzia³ek) godz. 12 - Przedœwi¹teczne spo-
tkanie oraz wyk³ad dla UTW.
18 grudnia (wtorek) godz. 17 - Wigilia poetycka - gospodarz
wieczoru: grupa Poetyckie Rymowanie. W progr.: prezentacja
wierszy o tematyce œwi¹tecznej, mini koncert zespo³u „Gita-
rerra”. Wstêp wolny.
19 grudnia (œroda) godz. 16 - Wigilia Sybiraków i Przyjació³
Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.
30 grudnia (niedziela) godz. 19 - Koncert kolêdowy Chóru
„Zacisze” oraz zespo³u wokalnego „Zaciszañska nuta”, Koœció³
œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11.
31 grudnia (poniedzia³ek) Bal Sylwestrowy.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

4 grudnia (wt.), godz. 18 - „Wieczory filmowe” - „Wielcy na-
szej sceny” Rena Rolska, Marian Jonkajtys, Barbara Dunin i
Zbigniew Kurtycz, prowadzenie - Janusz Horodniczy
6 grudnia (czw.), godz. 18 - „Praskie wieczory jazzowe” -
Janusz Strobel Trio
10 grudnia (pon.), godz.17 - „Imprezy krasnoludkowe” -
Impreza miko³ajkowa
11 grudnia (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” - STE-
FANIA GRODZIEÑSKA, gospodarz wieczoru - Jerzy WoŸniak
12 grudnia (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” -
Koncert uczniów Szko³y Muzycznej II st. w ZPSM nr 4 i ZPSM
nr I im. przy ul. Miodowej w Warszawie
Od 13 grudnia 2007do 10 stycznia 2008 r. - „WYSTAWA
JUBILEUSZOWA -  PODRÓ¯E Z ANIO£EM” - malarstwo, rzeŸ-
ba ceramiczna, collage, EUGENIUSZ MOLSKI
17 grudnia (pon.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” -
Pastora³ki dla dzieci

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

Czy przy muzyce sakralnej
mo¿na siê dobrze bawiæ? Jak
najbardziej! Potwierdza to Ce-
cyliada, zorganizowana po raz
pi¹ty przez Fundacjê AVE w
koœciele przy ul. Klasyków. Z
roku na rok uroczyste obcho-
dy œwiêta œw. Cecylii, patro-
nuj¹cej chórom i muzykom,
gromadz¹ coraz wiêksz¹ gru-
pê publicznoœci. 25 listopada
br. koncertu wys³ucha³o po-
nad 150 osób.

Tegoroczn¹ Cecyliadê po-
œwiêcono Stanis³awowi Mo-
niuszce z okazji 135. roczni-
cy œmierci kompozytora.
Znaczna czêœæ dorobku kom-
pozytorskiego Moniuszki do-
tyczy w³aœnie przestrzeni sa-
kralnej. Jego utwory znakomi-
cie oddaj¹ ducha liturgii:
³¹cz¹ klasyczne piêkno, nie
przyt³aczaj¹c jednoczeœnie
form¹. Nie zabrak³o te¿ naj-

Zaduma i dobra zabawa
bardziej znanych œwieckich
pieœni kompozytora. Szcze-
gólne emocje wzbudzi³a „Aria
Sko³uby” z opery ”Straszny
Dwór” w wykonaniu Jerzego
Sznajdera.

W koncercie, maj¹cych
charakter przegl¹du zespo³ów

z dekanatu tarchomiñskiego i
okolic, wziê³y udzia³ cztery ze-
spo³y i troje solistów. Oprócz
repertuaru moniuszkowskie-
go, AVETKI zaprezentowa³y
utwory gospel, œpiewy cer-
kiewne oraz kanony z Taize.
Z kolei ¿ywio³owa schola dzie-
ci z parafii œw. £ukasza na No-
wodworach brawurowo wyko-
na³a wspó³czesne piosenki re-
ligijne. Odkryciem wieczoru
okaza³a siê schola, z³o¿ona z
m³odych ludzi, przygotowuj¹-
cych siê w koœciele w P³udach
do sakramentu bierzmowania.
Choæ æwicz¹ dopiero od

dwóch miesiêcy – œwietnie
poradzili sobie ze stosunkowo
trudnym repertuarem.

Ale nie tylko koncertowano.
Na zakoñczenie wszyscy
uczestnicy wziêli udzia³ w pro-
cesji œwiat³a, która by³a okazj¹
do zadumy nad biblijnymi cy-
tatami, a nastêpnie zjedli ju-
bileuszowy tort w kszta³cie…
klawiatury!

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali koszulki z logo Cecylia-
dy oraz upominki przygotowa-
ne przez bia³o³êcki ratusz. Ce-
cyliada by³a ostatnim wyda-
rzeniem projektu „Moniuszko
sakralny”, realizowanego w
2007 roku przez Fundacjê
AVE we wspó³pracy z m.st.
Warszawa oraz Wojewod¹
Mazowieckim.  Obejmowa³ on
m.in. warsztaty wokalne, pro-
wadzone przez profesorów
uczelni artystycznych, w któ-
rych bra³ udzia³ chór AVETKI.

6 grudzieñ godz. 10-15 - Festiwal BEATLEMANIA 2007 - kon-
kurs wokalno-instrumentalny im. Johna Lennona
6 grudzieñ godz. 18 - Koncert Galowy - z udzia³em laureatów
konkursu BEATLEMANIA 2007
7 grudzieñ godz. 17-21 - Otwarte Turnieje szachowe w sys-
temie szwajcarskim.
9 grudzieñ godz. 11 - Seans bioenergoterapeutyczny Jerze-
go Mruga³y
14 grudzieñ godz. 17-21 - Otwarte Turnieje szachowe w sys-
temie szwajcarskim
16 grudzieñ godz. 12 - Poranek teatralny „Miko³ajowe okula-
ry” w wykonaniu Agencji Artystycznej PUENTA z Warszawy
18 grudzieñ godz. 18.30 - Spotkanie wigilijne - uczestników
Ogniska Muzycznego w klasie keyboard, pianino, gitara
19 grudzieñ godz. 18 - Spotkanie wigilijne - uczestników pra-
cowni ceramicznej MAGENTA
20 grudzieñ godz. 20 - Kabaret HRABI w programie „Kobieta
i mê¿czyzna”
21 grudzieñ godz. 17-21 - Otwarte Turnieje szachowe w sys-
temie szwajcarskim
Bódnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
3 grudzieñ godz. 11-12 - (seminarium) Profilaktyka zdrowia:
„Zatrucie pokarmowe o pod³o¿u bakteryjnym i wirusowym” -
dr Dariusz W³odarek, lekarz medycyny, adiunkt Katedry Die-
tetyki SGGW);
5 grudzieñ godz. 12-13 - (wyk³ad) Psychologia: „Trzeci wiek
nadziej¹ dla œwiata” - Iwona Majewska - Opie³ka (psycholog);
8 grudzieñ godz. 10.30 - (seminarium w Muzeum Narodo-
wym) „Mus’ee d’Orsay w Pary¿u - sztuka francuska od 1848
do 1914 roku” - Katarzyna Weso³owska i Przemys³aw G³o-
wacki (pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie);
10 grudzieñ godz. 11-12 - (seminarium) Poetyka - Panie, które
wdar³y siê na ska³ê Kaliopy: „Kazimiera I³³akowiczówna 1892 - 1983”
- prof. Wojciech Siemion (aktor, wyk³adowca Akademii Teatralnej);
12 grudzieñ godz. 12-13 - (wyk³ad) Historia Warszawy: „Bu-
dujemy mosty dla Pana Starosty – opowieœæ o dziejach prze-
praw wiœlanych w Warszawie” - Karol Mórawski (historyk, dy-
rektor Muzeum Woli);
17 grudzieñ godz. 11-12 - (seminarium) Japonia: „Historia Japonii
cz. II - powstanie nowoczesnego pañstwa. Kontakty z Polsk¹” - dr
Krystyna Okazaki (t³umaczka wspó³czesnej i klasycznej literatury
japoñskiej, d³ugoletni pracownik Zak³adu Japonistyki i Koreanisty-
ki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego);
19 grudzieñ godz. 12-13 - (wyk³ad) Film: „Œwiêta, œwiêta,
œwiêta…” - Wies³awa Czapiñska (historyk filmu);
Zapowiedzi Kabaretowe Domu Kultury „ŒWIT”
16 styczeñ 2008r. godz.18 i 20 - Kabaret Moralnego Niepokoju
8 luty 2008r. - Kabaret Neo-Nówka
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Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Jednym z elementów pro-
gramu Prawa i Sprawiedliwoœci
by³a powszechna informatyza-
cja kraju. Internet w ka¿dej
gminie, zakupiony przez
MSWiA internetowy autobus –
to pomys³y PiS. Niestety, naj-
bardziej medialny okaza³ siê
kontrowersyjny program PE-
SEL2. Przed wyborami w 2005
r. uczestniczy³em w pracach
zespo³u, który mia³ przygoto-
waæ przestawienie ca³ej sfery
publicznej w Polsce na opro-
gramowanie typu open source.

Programy typu open sour-
ce (otwarte oprogramowanie)
oparte s¹ na pe³nej dostêpno-
œci kodu Ÿród³owego, posia-
daj¹ wiêc mo¿liwoœæ modyfi-
kacji przez u¿ytkowników.

 Unia Europejska promuje
otwarte oprogramowanie od
kilku lat. Dotychczasowy mo-
del informatyzacji, zwi¹zany z
wykorzystaniem systemów
operacyjnych i aplikacji komer-
cyjnych, okaza³ siê zbyt drogi
i budz¹cy zbyt wiele kontro-
wersji. Problemy zwi¹zane z

niemo¿noœci¹ wgl¹du w kody
Ÿród³owe oprogramowania,
zaczê³y rodziæ pytania o bez-
pieczeñstwo danych instytucji
publicznych. Komisja Europej-
ska zwalcza monopolizacjê
rynku software stwarzaj¹c¹
niebezpieczeñstwo uzale¿nie-
nia siê od jednego dostawcy.

Kolejne miasta i instytucje
w Unii Europejskiej migruj¹
swoje oprogramowanie, wdra-
¿aj¹c otwarte rozwi¹zania.
Wykorzystuje siê coraz czê-
œciej system operacyjny Linux,
pakiet biurowy Open Office,
przegl¹darkê Firefox, klienta
poczty Thunderbird. Serwer
stron www Apache zaspokaja
prawie 80% serwisów interne-
towych. Wykorzystuje siê po-
wszechnie serwer DNS Bind,
bazê danych mySQL, jêzyk
skryptowy PHP. Nie tylko sys-
tem operacyjny Linux, ale rów-
nie¿  Solaris czy FreeBSD
wdra¿ane s¹ coraz czêœciej w
wielu projektach.

Ruchy zwi¹zane z oprogra-
mowaniem dystrybuowanym
na niekomercyjnych zasadach
zaczynaj¹ odgrywaæ coraz
wiêksz¹ rolê w sferze dostaw-
ców software. Free Software i
oprogramowanie open source
powoli, ale skutecznie zdoby-
waj¹ kolejne nisze potrzeb
u¿ytkowników. Administracja
publiczna, szkolnictwo i biznes
na ca³ym œwiecie coraz czê-
œciej wybieraj¹ otwarte opro-
gramowanie.

Jednym z aspektów opro-
gramowania typu open sour-

ce jest fakt, ¿e mo¿na je po-
zyskaæ za darmo. Oznacza
wiêc ogromne oszczêdnoœci w
skali ca³ego miasta.

Nauczanie oparte na otwar-
tym oprogramowaniu kszta³tu-
je nie przysz³ych klientów firmy
Microsoft, ale kreatywnych i sa-
modzielnych u¿ytkowników
technologii informatycznych.

Problem bezpieczeñstwa
danych osobowych i finanso-
wych obywateli oraz innych
informacji przechowywanych
przez instytucje publiczne od
dawna jest przedmiotem tro-
ski UE. Programy o tajnym ko-
dzie Ÿród³owym bêd¹cym wy-
³¹czn¹ i strze¿on¹ tajemnic¹
koncernu Microsoft s¹ obs³u-
giwane przez wskazanych
przez tê firmê dystrybutorów.
W³adze publiczne pozbawio-
ne s¹ przez to kontroli nad
bazami danych, co jest niedo-
puszczalne z punktu widzenia
interesu obywateli.

Dlatego na najbli¿szej sesji
Rady Warszawy zaproponujê
wdro¿enie otwartego oprogramo-
wania w urzêdzie miasta i jego
jednostkach organizacyjnych.

Maciej Maciejowski

Radny Warszawy

www.maciejowski.pl

Open source

Równo rok temu, 5 grudnia
2006 roku, jako radny dzielni-
cy, podobnie jak 21 moich ko-
le¿anek i kolegów z pó³nocno-
praskiej rady, sk³ada³em œlubo-
wanie na I sesji, zobowi¹zuj¹c
siê do pracy na rzecz dzielni-
cy i jej mieszkañców. Przy-
znam siê Pañstwu, ¿e nie tak
sobie wyobra¿a³em tê s³u¿bê.
Po poprzedniej kadencji, zdo-
minowanej przez PiS, która ob-
fitowa³a w szereg skandali
skutkuj¹cych odwo³aniem bur-
mistrza i jego zastêpców, ogól-
nym marazmie na terenie
dzielnicy, braku wykorzystywa-
nia szans zmiany wizerunku
Pragi uwa¿a³em, ¿e mo¿e byæ
tylko lepiej. S¹dzi³em, ¿e nowi
radni, szczególnie z PiS, bêd¹
chcieli w jakiœ sposób „odku-
piæ” winy swoich poprzedni-
ków, aktywnie anga¿uj¹c siê w
prace nowej rady. Liczy³em na
ustanie konfliktów, pragma-
tyzm i pozytywne zaanga¿o-
wanie. Srodze siê zawiod³em.
Wybranie na I sesji przewod-
nicz¹cej rady z PO Alicji D¹-
browskiej wywo³a³o wœród rad-
nych PiS i wspieraj¹cych ich
radnych PWS falê wœciek³oœci.
Wykorzystali og³oszon¹ przez
ni¹ przerwê do niezbyt formal-
nych dzia³añ, których konse-
kwencje odczuwamy do dziœ.
Szereg uchwa³ rady dzielnicy
zosta³o uchylonych przez
Radê Warszawy, a sprawy z
tym zwi¹zane s¹ nadal w s¹-
dach. Chaos na Pradze zmu-
si³ prezydent Warszawy do po-

wo³ania swojego pe³nomocni-
ka, a nastêpnie zarz¹du dziel-
nicy i nieuznania jako burmi-
strza Artura Marczewskiego,
wybranego przez PiS i PWS.
Dwuw³adza na Pradze utrzy-
mywa³a siê do po³owy tego
roku, kiedy to Artur Marczew-
ski, a wczeœniej jego zastêp-
cy, odeszli na dobrze p³atne
posady do administracji rz¹do-
wej. Mieliœmy równie¿ próbê
radnych PiS i PWS niedopusz-
czenia radnych PO do udzia³u
w pracach komisji. Impas w tej
sprawie trwa³ zbyt d³ugo i nie
mia³ nic wspólnego z jakimikol-
wiek standardami demokracji.
Ca³y czas trwa konflikt o wa¿-
noœæ mandatu radnego Szew-
czyka, który mo¿e w rezulta-
cie powodowaæ powa¿ne kon-
sekwencje prawne.

Zawsze sta³em i stojê po
stronie osób próbuj¹cych do-
prowadzaæ do kompromisu. W
jakimœ zakresie to siê udaje.
Rada do dziœ odby³a trzyna-
œcie posiedzeñ plenarnych.
Wiele z nich odbywa³o siê na
raty, a przerwy w obradach
czêsto poœwiêcane by³y na
próby osi¹gania konsensusu.
Nie zawsze to wychodzi³o. W
sumie podjêliœmy 85 uchwa³ i
kilka wa¿nych dla dzielnicy
stanowisk. Gros z nich doty-
czy³o spraw bud¿etowych i
muszê tu przyznaæ, ¿e wiele
z nich uzyskiwa³o poparcie
ca³ej rady. Konsensus udawa-
³o siê wypracowaæ w spra-
wach opiniowania uchwa³

Pierwszy rok min¹³

rady miasta, w których chcie-
liœmy uwypukliæ problemy Pra-

gi. Ciekaw¹ praktykê wypra-
cowaliœmy formu³uj¹c opinie
przy znacznej rozbie¿noœci
stanowisk. Przedstawiamy je
zbiorczo radzie miasta, nie

forsuj¹c ostatecznych rozwi¹-
zañ. Nie udaje siê jak do tej
pory wypracowaæ kompromi-
su w zagadnieniach, które w
jakikolwiek sposób ocieraj¹

siê o wzajemne relacje w ra-
dzie. Nadal funkcjonuje swo-
istego rodzaju dyktat PiS i
PWS, jeœli chodzi o parytety
w komisjach rady, ma to cha-

rakter bardziej ambicjonalny
ni¿ merytoryczny. Podobnie jak
kwestia przewodniczenia ra-
dzie. Po odwo³aniu Jacka Wa-
chowicza sprawa ta ponownie

nabra³a charakteru otwartego.
Mam nadziejê, ¿e wybór El¿-
biety Kowalskiej-Kobus na
przewodnicz¹c¹ definitywnie
zamknie tê kwestiê. Liczê na to,

¿e dalsze funkcjonowanie pra-
skiej rady bêdzie bardziej spo-
kojne. Bowiem ró¿niæ siê mo¿-
na tak¿e piêknie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

022 818-89-68

0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

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

 W³aœnie min¹³ pierwszy rok
tej kadencji samorz¹du. Rok
burzliwy i obfituj¹cy w wiele wy-
darzeñ na scenie politycznej –
zarówno warszawskiej, jak i kra-
jowej. Dwanaœcie miesiêcy temu
Prawo i Sprawiedliwoœæ straci³o
w³adzê w Warszawie, a prezy-
dentem stolicy po raz pierwszy
zosta³a kobieta - Hanna Gron-
kiewicz – Waltz. Wprawdzie po-
cz¹tki jej prezydentury nie by³y
najszczêœliwsze, zwa¿ywszy na
problemy z oœwiadczeniem ma-
j¹tkowym i groŸb¹ utraty stano-
wiska, ale potem by³o ju¿ lepiej.
W Radzie Warszawy Platforma
Obywatelska zawar³a porozu-
mienie z Lewic¹ i Demokratami,
dziêki czemu Hanna Gronkie-
wicz – Waltz uzyska³a silne, me-
rytoryczne zaplecze dla swych
rz¹dów w mieœcie. D³ugo by
mo¿na wymieniaæ, co przez ten
rok uda³o jej siê zrobiæ, a czego
zaniedba³a. Bez w¹tpienia jest
jednak o niebo lepiej ni¿ za cza-
sów Lecha Kaczyñskiego w mie-
œcie. Bez wzglêdu na to, co
mówi siê o Hannie Gronkiewicz-
Waltz - to okaza³a siê politykiem
skutecznym. Udowodni³a to za-
równo w trakcie batalii o swój
mandat, jak i na Pradze Pó³noc,
gdzie mimo nacisków nie uzna-

³a wybranych niezgodnie z pra-
wem w³adz dzielnicy z³o¿onych
z Prawa i Sprawiedliwoœci oraz
Praskiej Wspólnoty Samorz¹do-
wej. Kilka dni temu dokonano
tam ponownego wyboru prze-
wodnicz¹cego rady dzielnicy i
pani prezydent znów mog³a
œwiêciæ triumfy, gdy¿ wygra³a
kandydatka popierana przez PO
i LiD.

Czy ta szczêœliwa gwiazda
bêdzie jednak dla niej jeszcze
d³ugo œwieciæ? Do tej pory Han-
na Gronkiewicz – Waltz zdoby-
wa³a punkty atakowana przez
przeciwników politycznych za
mniej lub bardziej merytorycz-
ne b³êdy. Dziœ, gdy administra-
cja rz¹dowa znajduje siê w rê-
kach Platformy Obywatelskiej,
a wojewod¹ jest jeden z jej naj-
bli¿szych wspó³pracowników -
czas walki ju¿ min¹³. Z polityka
trzeba przemieniæ siê w gospo-
darza miasta, zw³aszcza w per-
spektywie mistrzostw EURO
2012. Zwi¹zany z tym w du¿ej
mierze Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny dla Warszawy, który Rada
Warszawy lada chwila uchwali,
jest bardzo ambitny. To, czy uda
siê go zrealizowaæ, zale¿y od
sprawnoœci pani prezydent i jej
urzêdników. Hanna Gronkie-

wicz - Waltz ma dziœ w rêku
wszystkie atuty: wiêkszoœæ w
Radzie Warszawy, sprzyjaj¹cy
rz¹d i administracjê oraz ze-
pchniêty do g³êbokiej opozycji
PiS, który do tej pory krêpowa³
jej ruchy, a teraz nie mo¿e ju¿
w niczym przeszkodziæ. Pani
prezydent rozpoczyna wiêc pra-
cê ca³kowicie na swój rachunek
i w przeciwieñstwie do radnych
z Prawa i Sprawiedliwoœci
¿yczê, aby jej siê uda³o, bo na-
sze miasto tego potrzebuje.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

www.sebastianwierzbicki.pl

Ju¿ na swój rachunek

W niedzielê 2 grudnia min¹³
rok, odk¹d Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zosta³a prezyden-
tem m.st. Warszawy, przez
media wiêc przetoczy³a siê
fala podsumowañ. Czytelnicy
moich tekstów wiedz¹, ¿e je-
stem doœæ krytyczny wobec
dzia³añ pani prezydent, kry-
tyczne wypowiedzi dzia³aczy
Prawa i Sprawiedliwoœci na jej
temat wzbudzi³y jednak moje
zniesmaczenie, tak¿e dlatego
¿e nie spotka³y siê z nale¿yt¹
reakcj¹ dziennikarzy.

PiS zarzuca Hannie Gron-
kiewicz-Waltz zatrudnienie
czêœci dyrektorów bez konkur-
su. To fakt, ale czy zapomnie-
liœcie panowie, jak to Lech Ka-
czyñski obj¹wszy w 2003 r.
w³adzê w ratuszu wyrzuci³ za-
stanych urzêdników i bez ¿ad-
nych konkursów zatrudni³ no-
wych WSZYSTKICH dyrekto-
rów biur (wœród nich takich tu-
zów jak Artur Pi³ka i Cezary
Mech)? Akurat PiS-owi nie
wypada w tej sprawie zabie-
raæ g³osu.

PiS zarzuca Hannie Gronkie-
wicz-Waltz komunikacyjny pa-
rali¿ miasta spowodowany bra-
kiem koordynacji remontów.
Mieliœmy parali¿, to fakt, ale
czym on by³ wobec katastrofy
komunikacyjnej na Powiœlu w

2003 r. spowodowanej nieumie-
jêtnoœci¹ zakoñczenia budowy
tunelu pod Wis³ostrad¹? A prze-
ci¹gniêty z lata na jesieñ 2004
r. remont tunelu na Trasie WZ?
A dwuletnie opóŸnienie budowy
Górczewskiej? Ja tu piszê fe-
lieton, a nie indeks ulic w atla-
sie Warszawy, wiêc przerywam
tê wyliczankê, z której wynika,
¿e PiS-owi i w tej sprawie nie
wypada protestowaæ.

PiS zarzuca Hannie Gron-
kiewicz-Waltz konfliktowoœæ w
sprawie prawomocnoœci wy-
boru w³adz dzielnicy Praga
Pó³noc. A zapomnieliœcie pa-
nowie o awanturach z pe³no-
mocnikami Kaczyñskiego „do
spraw” Wawra, Wilanowa i
W³och? Lech Kaczyñski do
tego stopnia nie móg³ siê po-
godziæ z dokonanym przez
radê Wawra wyborem burmi-
strza, ¿e nie zaprosi³ go na-
wet na spotkanie op³atkowe...

PiS zarzuca Hannie Gron-
kiewicz-Waltz zamiar zad³u¿e-
nia miasta poprzez kredyty i
obligacje miejskie. Pose³ Pawe³
Poncyliusz z rozrzewnieniem
przypomina czasy Kaczyñskie-
go, który rzekomo zmniejszy³
d³ugi miasta... To ju¿ jawna
hucpa. Kaczyñskiemu uda³o
siê zad³u¿enie miasta podwo-
iæ, z 1,354 mld do 2,747 mld z³,

przy czym kredyty przeznacza-
ne by³y wtedy nie na inwesty-
cje, lecz na nagrody dla urzêd-
ników i remonty gabinetów.

Trzeba te¿ dodaæ, ¿e Kaczyñ-
ski sztucznie obni¿y³ procento-
wy wskaŸnik zad³u¿enia miasta
poprzez wprowadzenie do bu-
d¿etu dochodów dzielnicowych
Zak³adów Gospodarowania
Nieruchomoœciami. Sztuczny
wzrost dochodów by³ kuku³czym
jajem dla Hanny Gronkiewicz-
Waltz, spowodowa³ bowiem
wzrost o kilkadziesi¹t mln z³ tzw.
janosikowego, czyli op³aty wy-
równawczej, jak¹ bogate gminy
p³ac¹ na rzecz gmin maj¹cych
ni¿sze dochody na g³owê
mieszkañca. Czy pose³ Poncy-
liusz, by³y warszawski radny,
tego te¿ nie pamiêta?

„Im wolno mniej” - napisa³a
kiedyœ Ewa Milewicz o zupe-
³nie innej partii. Zupe³nie innej?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Im wolno mniej
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI 0609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel,
matura 0887-059-327
J.POLSKI nauczycielka
022 322-60-32
MATEMATYKA 022 618-41-35
(po 18)
SZUKAM korepetytorów ka¿-
dy przedmiot 0606-744-724

T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

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

US£UGI
ALKO przeprowadzki, me-
blowozy 1z³/km pakowanie
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MALOWANIE, solidnie, tanio,
krótkie terminy 0697-666-513
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI, zmywarki, lodówki,
Whirpoll, Amica, Polar, Ardo,
Indesit, itd. 022 679-00-57,
0501-587-257
PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127
STUDNIE 022 789-33-89

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

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI krawieckie, sprze-
da¿ detaliczna odzie¿y, wy-
roby z dzianiny, ul. Skoczy-
lasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY hipoteczne,
konsolidacyjne bez BIK,
ugody z bankami leasing, tel.
022 358-00-10, 0501-286-776

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO WYNAJÊCIA mieszka-
nie, dwa pokoje na Pradze
0607-041-247

DAM PRACÊ
BIA£O£ÊKA, pani¹ do prac
domowych 0604-513-071
KOREPETYTORÓW ka¿dy
przedmiot 0606-744-724
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja pa-
znokci, tel. 0502-048-531

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Funda-
cji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugo-
wiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z reko-
mendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia natural-
ne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na

wszystkich pozio-
mach energii du-
chowej likwiduj¹c
ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ go-
dziny, ale zale¿y to
od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿-
nia wybór techniki.
Raz s¹ to manual-
ne manipulacje, kie-
dy indziej uzdrawia-
nie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek.
Tak zwane bezkr-
wawe operacje, fili-
piñski uzdrowiciel
robi na ciele ete-
rycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-
mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êd-
nego dotarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustê-
puj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14, 18 i 20 grudnia

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

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

KOLACJE WIGILIJNE

DLA FIRM

022 679-36-30

0603-956-654

W kontekœcie Mistrzostw Europy Euro
2012 ALTERNATYW¥ dla przygotowywa-
nej przez GDDKiA budowy tras ekspre-
sowych wprowadzaj¹cych dodatkowy in-
dywidualny ruch do centrum miasta jest
bardziej radykalne PRZENIESIENIE CIÊ-
¯ARU INWESTYCJI (przy oczywistych
ograniczeniach bud¿etowych) nie tylko
przez miasto na szeroko rozumian¹ KO-
MUNIKACJÊ PUBLICZN¥.

Zapewne NIGDY miasto - pomimo
planowanych i realizowanych du¿ych in-
westycji drogowych (np. most Krasiñskie-
go ju¿ teraz proponowany przez samych
projektantów jako przeprawa lokalna z
lini¹ tramwajow¹) - nie bêdzie w stanie
dostatecznie przyj¹æ i wch³on¹æ ci¹gle
rosn¹cej liczby indywidualnych u¿ytkow-
ników czterech kó³ek (którym sam je-
stem), dlatego nieodzowny jest tak wy-
soki priorytet dla KOMUNIKACJI PU-
BLICZNEJ.

W warszawskiej praktyce to oczywi-
œcie druga linia metra (z Ochoty i Woli
przez Œródmieœcie i obie Pragi na Targó-
wek i np. przez Bia³o³êkê a¿ do Tarcho-
mina). Nowoczeœniejsze autobusy i praw-
dziwie wydzielone pasy dla nich. Nowo-
czeœniejsze tramwaje i rozbudowa ich
wyciszonych linii. Spójny system œcie¿ek
rowerowych.

W³¹czenie w system komunikacyjny
ju¿ istniej¹cych linii kolejowych we-
wn¹trz miasta i ich planowana rozbudo-
wa np. do lotniska, spójne po³¹czenie
SKM z liniami metra. Wspólny bilet –
karta miejska.

Wa¿ne jest te¿ wykorzystanie ju¿ ist-
niej¹cej infrastruktury drogowej. Popra-
wa nawierzchni dróg wewn¹trz miejskich
i ich przepustowoœci - przejœcia podziem-
ne, dodatkowe prawo i lewo skrêty przy
skrzy¿owaniach, wiadukty a wszystko
wsparte zintegrowanym miejskim syste-
mem sterowania ruchem.

Powinno to byæ bezwzglêdnie zwieñ-
czone na obrze¿ach miasta parkingami
Parkuj i JedŸ (P&R) oraz (w porozumie-
niu z lokalnymi samorz¹dami) takimi
parkingami przy stacjach kolei podmiej-
skich tak, aby transport indywidualny za-
trzymaæ jak najdalej od centrum.

Je¿eli bardziej radykalnie nie zmieni
siê inwestycji w powy¿szym kierunkach,

to wpuszczaj¹c do centrum dodatkow¹
iloœæ indywidualnych pojazdów nie tylko
w czasie mistrzostw bêdziemy mieli gi-
gantyczny korek w mieœcie – czego
przedsmak odczuwamy ju¿ dzisiaj, ¿e o
reszcie niedogodnoœci czy te¿ wrêcz za-
gro¿eñ (powodowanych np. przez zbyt
wysoki poziom zanieczyszczeñ  toksycz-
nych, jak dwutlenek azotu i py³ PM10)
nie wspomnê...

Jest to realna alternatywa rozwi¹za-
nia problemów komunikacyjnych miasta
tak¿e w kontekœcie Euro 2012, tak dla
jego mieszkañców, jak i osób doje¿d¿a-
j¹cych przy istniej¹cych ograniczeniach
bud¿etowych, gdy wszystkich potrzeb
równolegle nie da siê zaspokoiæ.

Pary¿ na przyk³ad chce o 40 proc.
ograniczyæ ruch samochodów (na pod-
stawie PAP 2007-02-13). Merostwo Pa-

ry¿a przyjê³o plan ograniczenia o 40 pro-
cent ruchu samochodowego w stolicy
Francji do roku 2020. Ma to doprowa-
dziæ do obni¿enia o 60 procent emisji
gazów cieplarnianych do roku 2020.
Plan proponuje istotne zmniejszenie
obecnoœci samochodów w mieœcie, cze-
mu towarzyszyæ ma poprawa transpor-
tu publicznego i przyznanie pierwszeñ-
stwa autobusom i rowerom.

Dlatego powinny istnieæ nastêpuj¹ce
priorytety komunikacyjne dla miasta st.
Warszawy: najpierw PIESI, nastêpnie RO-
WERZYŒCI i TRANSPORT PUBLICZNY, a
w koñcu TRANSPORT INDYWIDUALNY.

Adam Kalinowski
adam.kalinowski@zoliborz.org.pl

Ps. Nadmieniê, i¿ w obu ostatnich sta-
nowiskach Rady Dzielnicy ¯oliborz do-
tycz¹cych „mostu Krasiñskiego”, które
by³y wniesione z mojej inicjatywy Rada
Dzielnicy ¯oliborz uzna³a np. budowê
„mostu Pó³nocnego” za jeden z priory-
tetów dla systemu komunikacyjnego
miasta. Mo¿e wydawaæ siê to z pozoru
niespójne, ale z perspektywy ¯oliborza
i ca³ego miasta – Pragi te¿ – niezbêdne
dla zmniejszenia ruchu pojazdów indy-
widualnych do centrum.

EURO 2012 w Warszawie
w komunikacji miejskiej
Austria i Szwajcaria przygotowuj¹ siê do przyjêcia goœci na pi³kar-

skie Mistrzostwa Europy Euro 2008 kieruj¹c siê przes³aniem „Chcemy,
aby kibice przyjechali do nas poci¹gami a samochody zostawiali w domu.”

Szanowni Pañstwo,
Ciekawe wnioski mo¿na wysnuæ z lektury ostatniego
numeru NGP (21.11.2007.):

„...Kwota przeznaczona na inwestycje w przysz³orocznym
bud¿ecie to 1,874 mld z³...” (artyku³ „Miejskie inwestycje 2008”-
autor pan/pani Kr.)

„...Miasto planuje wydaæ w przysz³ym roku 11 miliardów z³
(...). A¿ 2,6 mld z³otych ma byæ przeznaczone na inwestycje...”
(felieton „Wielkie inwestycje”- autor p.Sebastian Wierzbicki-radny
Rady Warszawy (Lewica i Demokraci).

Ciekawe, który z autorów poda³ prawdziw¹ kwotê planowa-
nych wydatków inwestycyjnych W-wy na 2008r.?

Ale czytajmy dalej:
Felieton „Bud¿et, bud¿et, bud¿et” - autor p.Ireneusz Tondera,

radny Dzielnicy Praga Pó³noc (Lewica i Demokraci):
„...Rok 2008 ma byæ wyj¹tkowo dobry dla Pragi. Ogó³em do-

chody i wydatki maj¹ siê zamkn¹æ kwot¹ 255 226 000 z³otych, z
czego 234 miliony poch³on¹ wydatki bie¿¹ce, a prawie 21 milio-
nów wydatki maj¹tkowe, czyli inwestycje. (...) bud¿et roku 2008
bêdzie najwy¿szym bud¿etem w dziejach Pragi, w którym naj-
wiêksze œrodki od lat bêd¹ alokowane na inwestycje i remonty,
bo prawie 47 milionów z³otych...”

Policzmy: 21 mln z³ na inwestycje dla Pragi w 2008 w stosun-
ku do kwoty przeznaczonej na inwestycje w ca³ej Warszawie, to
ok. 0,8% (przyjmuj¹c za wiarygodn¹ liczbê 2,6 mld z³) lub 1,12%
(przyjmuj¹c za wiarygodn¹ liczbê 1,874 mld z³).

Czy to tak du¿o? SprawdŸmy: wg oficjalnie dostêpnych da-
nych: Warszawa liczy 1702 tys. mieszkañców, Praga Pn - 74,3
tys. mieszkañców, tj ok. 4,4%. Warszawa zajmuje powierzchniê
517 km kw., Praga Pn -11,4 km kw, tj. ok 2,2%.

Czy ok. 1% udzia³ Pragi Pn w wydatkach inwestycyjnych mia-
sta to du¿o? Przecie¿ to nawet nie jest na poziomie równowa¿-
nym w stosunku do udzia³u ludnoœciowego i terytorialnego Pra-
gi Pn. w Warszawie. Czym wiêc zachwyca siê radny p.I.Tonde-
ra? Tym, ¿e planowane wydatki inwestycyjne bêd¹ wiêksze ni¿
poprzednio, chocia¿ znowu o wiele za ma³e?

Przy takim podejœciu samorz¹dowców do spraw dzielnicy,
któr¹ „jakoby” reprezentuj¹, godz¹cych siê z radoœci¹ na zani-
¿ony udzia³ Pragi Pn w miejskich wydatkach inwestycyjnych,
nie dziwiê siê, ¿e id¹c ulicami Pragi Pn muszê patrzeæ na od-
drapane œciany kamienic od wielu lat nie remontowane i poma-
zane graffiti, kamienice przeznaczone do wyburzenia, z oknami
zabitymi deskami, których kolejny rok nikt nie wyburza, ¿e na
ulicy potykam siê na starych chodnikach z wyszczerbionymi p³y-
tami, a w soboty i niedziele muszê chodziæ wœród fruwajacych
œmieci, których nikt nie sprz¹ta; kiedy chcê odpocz¹æ na skwer-
ku czy w parku odpycha mnie widok brudnych, starych, po³a-
manych ³awek, a na wieczorny spacer powinnam pojechaæ do
innej dzielnicy, bo na Pradze Pn ulice s¹ ciemne, wystawy skle-
powe „wymiecione” z towaru i zabite kratami w obawie przed
z³odziejami, chodniki upstrzone psimi kupami, a oko mo¿na
zawiesiæ jedynie na ww. ruderach.

Z powa¿aniem, Ewa Piechucka

W projekcie bud¿etu m.st. Warszawy na inwestycje - a do-
k³adnie nazywaj¹c, na „wydatki maj¹tkowe” zapisano 2 583 631
tysiêcy z³, czyli w zaokr¹gleniu 2,6 mld z³otych. Sformu³owanie:
„2,6 MLD Z£ NA INWESTYCJE” znajduje siê równie¿ w prezen-
tacji: ZADANIOWY I ZDECENTRALIZOWANY BUD¯ET WAR-
SZAWY NA 2008 R. Z PERSPEKTYW¥ INWESTYCYJN¥ przy-
gotowanej przez skarbnika miasta i zaprezentowanej przez pani¹
prezydent. Prezentacja dostêpna jest na stronie urzêdu miasta
- podajê link:
http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/politykafinansowa/
Prezentacja%20Polityki%20Finansowej%20m.st%20Warszawy.pdf

Jeœli chodzi o bud¿et dzielnicy, to - jak pisze Ireneusz Tonde-
ra - jest on najwiêkszy w historii. Niemniej wiêkszoœæ zadañ,
które bêd¹ realizowane na Pradze Pó³noc i w jej najbli¿szej oko-
licy, to zadania ogólnomiejskie i w zwi¹zku z tym zapisane s¹ w
bud¿ecie miasta (w tych 26 mld z³), a nie w bud¿ecie dzielnicy,
który opisuje radny Tondera. Jeœli chodzi o najbli¿sze lata - na
Pradze i Bia³o³êce bêdzie dzia³o siê tyle, co nigdy dot¹d.

Sebastian Wierzbicki
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Garderoba Bia³o³êki jest
œwiêtem teatru nieprofesjo-
nalnego i jednoczeœnie naj-
wa¿niejszym „konkursem” te-
atralnym Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury.

Choæ festiwal skupia œro-
dowisko zespo³ów g³ównie
warszawskiej sceny amator-
skiej, coraz czêœciej i chêtniej
goszcz¹ w nim równie¿ gru-
py spoza stolicy. W tym roku
w szranki z reprezentantami
stolicy stan¹³ m.in. zespó³ z
Podkowy Leœnej, Ostrowii
Mazowieckiej, Zegrza, £ap, a
nawet Lublina.

Charakterystyczne dla tego
festiwalu jest to, ¿e spektakle
ocenia podwójne jury. Z jednej
strony zasiada jury profesjonal-
ne (jak co roku zawsze szacow-
ne: Jaros³aw Kilian – re¿yser,
dziekan wydzia³u re¿yserii Aka-
demii Teatralnej, dyrektor arty-
styczny Teatru Polskiego, Ja-
cek Sieradzki – redaktor na-
czelny miesiêcznika Dialog,
Janusz Majcherek - krytyk te-

Rekordowa frekwencja w BOK-u

Bia³o³êckie œwiêto teatru
17 listopada odby³a siê kolejna, dziewi¹ta ju¿ edycja Gar-

deroby Bia³o³êki – festiwalu teatrów amatorskich. Tradycj¹
siê ju¿ sta³o, ¿e co roku, w przedostatni¹ sobotê listopada
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zape³nia siê m³odymi mi³oœni-
kami (bo przecie¿ „amator” to inaczej „mi³oœnik”) teatru i
pasjonatami sceny. Tegoroczne spektakle konkursowe ró¿-
ni³y siê od siebie konwencj¹, wymow¹, tematyk¹ czy w
koñcu sam¹ literatur¹, st¹d jury nie szczêdzi³o nagród i
licznych wyró¿nieñ.

Jaromir Nohavica w trakcie wystêpu

Kapela Psio Crew rozgrza³a publicznoœæ…

Sala widowiskowa wype³niona po brzegi ogl¹da
elektro-góralsk¹ kapelê ziomalsk¹ Psio Crew z Bielska
Bia³ej, wybuchow¹ mieszankê elektroniki i folkloru

Trebunie Tutki,
najs³ynniejsza rodzinna kapela z Podhala

atralny, prodziekan Wydzia³u
Wiedzy o Teatrze AT, £ukasz
Lewandowski – aktor, wyk³a-
dowca AT oraz Tomasz S³u-
¿ewski – dyrektor BOK-u), a z
drugiej „Lo¿a Teatrów „Bia³o³êc-
kich”, czyli przedstawiciele grup
teatralnych BOK-u. W tym roku
werdykty obu komisji zdecydo-
wanie rozminê³y siê ze sob¹.
Decyzj¹ „fachow-
ców” grand prix po-
wêdrowa³o do r¹k
Teatru Glan za
przedstawien ie
„Kiedy zamykam
oczy”. Z kolei bia-
³o³êccy adepci
sceny, swoj¹
g³ówn¹ nagrodê
przyznali Teatrowi
Parabuch za „Opo-
wiadanie o zoo”.

Znamienne jest
to, ¿e teatr zajmu-
je wa¿ne miejsce
w programie arty-
styczno-eduka-
cyjnym BOK-u.

¯eñska reprezentacja  kapeli Psio Crew

Beskidzcy górale z Psio Crew

Przy Oœrodku dzia³a a¿ sie-
dem grup przygotowuj¹cych
ró¿norodne przedstawienia,
które czêsto przynosz¹ laury
na przegl¹dach i konkursach.
Gospodarze festiwalu, mimo
¿e w tak licznej reprezenta-
cji, przyjmuj¹c uczciwe zasa-
dy walki, nie bior¹ jednak
udzia³u w konkursie. Przyj-
muj¹ za to na siebie inne obo-
wi¹zki. Oprócz wystawienia
sk³adu w³asnego jury, czu-
waj¹ nad w³aœciwym przebie-
giem imprezy, opiekuj¹ siê
swoimi kolegami stwarzaj¹c
im dogodne warunki do za-
prezentowania siê, no i oczy-
wiœcie ich dopinguj¹….

W tym roku gospodarze im-
prezy sprawili dodatkowo nie-
ma³¹  niespodziankê – pokaz
specjalny. By³ nim wystawia-
ny w ramach Teatru 13 „Ja,
Feuerbach” Tankreda Dorsta.

Re¿yserowany przez To-
masza S³u¿ewskiego mono-
dram Wiktora Skowroñskiego
– najstarszego aktora-amato-
ra w Warszawie, wywo³a³
owacjê na stoj¹co. To by³a
prawdziwa lekcja teatru….

Na przysz³y rok przypada
jubileuszowa, dziesi¹ta edy-
cja „Garderoby”. Jak¹  atrak-
cjê przyszykuj¹ organizatorzy
z tej okazji?

Do zobaczenia za rok!

Zapraszamy do Betlejem
Rusza VII Ogólnopolski Ekumeniczny Wielopokoleniowy

Festiwal Bo¿onarodzeniowy Betlejem u Avetek, organizowany
przez Fundacjê AVE we wspó³pracy z Bia³o³êckim Oœrod-
kiem Kultury. Co roku impreza gromadzi ponad 2500 wyko-
nawców od przedszkolaków po seniorów, reprezentuj¹cych
rozmaite œrodowiska i instytucje. W tym roku festiwal bêdzie
siê odbywa³ w 3 g³ównych przestrzeniach: muzycznej, te-
atralnej i fotograficznej. Swój udzia³ mo¿na zg³aszaæ do 6
stycznia 2008 roku. Przes³uchania odbêd¹ siê w dwa ostat-
nie weekendy stycznia.

Chóry, zespo³y i soliœci prezentuj¹ 3 kolêdy i pastora³ki,
grupy teatralne (maj¹ce w swoim dorobku minimum jedn¹
premierê) – spektakle, inspirowane tematyk¹ Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Nowoœci¹ jest konkurs fotograficzny, do które-
go mo¿na zg³osiæ zdjêcia dokumentuj¹ce polski czas przed-
œwi¹teczny, œwi¹teczny oraz tradycje zwi¹zane z Bo¿ym Na-
rodzeniem. - Konkurs fotograficzny ma ukazaæ wspó³czesn¹
Polskê w okresie Bo¿ego Narodzenia: ludzi, sytuacje, wyda-
rzenia, obrzêdy…: i przedœwi¹teczn¹, zabiegan¹ „gor¹czkê”,
i piêkno zwyczajów, i rodzinne ciep³o, i tych, którzy do wie-
czerzy wigilijnej zasi¹d¹ na Dworcach, na ulicy… - wyjaœnia
Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE. - Liczymy, ¿e
artyœci uchwyc¹ to wszystko, czym i jak  ¿yj¹ w okresie Bo-
¿ego Narodzenia w XXI wieku mieszkañcy kraju o bogatych
tradycjach religijnych i kulturalnych.

Regulamin mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej:
www.avetki.alleluja.pl. Informacje: 0-600-495-790.

Teatr Paradox, „Pierwsza Lepsza”Aleksandra Fredry,
Edyta Mika (g³ówna nagroda aktorska) i Arkadiusz Œliwa (wyró¿nienie aktorskie)

W ostatni¹ sobotê i niedzielê listopada mieliœmy do czy-
nienia z prawdziwym szturmem na Bia³o³êcki Oœrodek

Kultury. Dwie niecodzienne imprezy – koncert Jaromira
Nohavicy (24.11) i festiwal muzyki folkowej Ethnopolis

(25.11) przyci¹gnê³y blisko 700 widzów nie tylko ze stoli-

cy, ale i dalekich stron kraju.

Wielbiciele Jaromira Nohavicy œci¹gnêli z ca³ej Polski po
to, by us³yszeæ magicznego barda z Czech. Bilety rozesz³y
siê na d³ugo przed wystêpem artysty, a kolejka po wejœciówki
ustawi³a siê na kilka godzin przed koncertem. Mistrz nie za-
wiód³ swoj¹ publicznoœæ. Nad koncertem rzeczywiœcie unosi³
siê niezwyk³y duch.

Pierwsza edycja Festiwalu Otwartych Zróde³ Ethnopolis
przesz³a najœmielsze oczekiwania organizatorów, którzy ju¿
myœl¹ o kontynuacji imprezy. Okazuje siê, ¿e na muzykê typu
etno czy folk jest du¿e zapotrzebowanie wœród widowni za-
równo m³odszej, jak i tej w szacowniejszym wieku. Cztery
gwiazdy polskiej muzyki folkowej (Trebunie Tutki, Kapela ze
wsi Warszawa, Psio Crew i Jacek Kleyff z Orkiestr¹ Na Zdro-
wie) sprawi³y, ¿e na widowni BOK-u zapanowa³o istne sza-
leñstwo. Miejmy nadziejê, ¿e okazji do prze¿ywania takich
wra¿eñ i emocji bêdziemy mieæ w BOK-u jak najwiêcej!

'
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Kola¿ (z francuskiego colla-
ge) to technika artystyczna, po-
legaj¹ca na zestawieniu na
p³aszczyŸnie wycinków ró¿-
nych materia³ów w zamierzon¹
ca³oœæ kompozycyjn¹. Frag-
menty te s¹ naklejane na p³ót-
no lub papier i czasami ³¹czo-
ne z tradycyjnymi technikami
plastycznymi, np. farb¹ olejn¹
czy gwaszem. Technikê kola-
¿u jako pierwsi zastosowali na
pocz¹tku XX wieku przedstawi-
ciele kubizmu, Georges Braque
i Pablo Picasso. PóŸniej wyko-
rzystywana by³a ona tak¿e
przez futurystów, surrealistów,
dadaistów i konstruktywistów.
Czêsto pos³ugiwa³ siê ni¹ nie-
miecki surrealista tworz¹cy we
Francji, Max Ernst. Jego kola-
¿e z wycinków fotografii by³y
ilustracyjne, inaczej mówi¹c
przedstawiaj¹ce. Irena Czy¿e-
wicz-Cieœlak tworzy ze skraw-
ków papieru kompozycje abs-
trakcyjne, zestawiane nie te-
matycznie, lecz kolorystycznie.

Irena CC, choæ nale¿y do
pokolenia przedwojennego,
zadziwia wszystkich swoj¹
¿yciow¹ i twórcz¹ energi¹.
Urodzi³a siê w Wiœniowcu ko³o
Krzemieñca na Wo³yniu. Od
najm³odszych lat rysowa³a i
malowa³a. Po ukoñczeniu stu-
diów przyrodniczych na uni-
wersytecie we Wroc³awiu i w
£odzi, pracowa³a w Warsza-
wie. Tu, ju¿ w trakcie pracy,
ukoñczy³a dwuletnie Studium
Planowania Przestrzennego
przy Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej.
Zainteresowa³a siê kola¿em ze
wzglêdu na nieograniczony
dostêp do kolorów poligraficz-
nych. Od 2002 roku mieszka

na Starej Pradze, gdzie konty-
nuuje swoj¹ pasjê twórcz¹.

Ma w swoim dorobku oko³o
800 prac w ró¿nych formach i
wersjach. Obecna wystawa
jest jej czwart¹ wystaw¹ indy-
widualn¹. Bra³a te¿ udzia³ w
wystawie zbiorowej w Galerii
Zielona w Busku Zdroju.

Prace eksponowane w Mel-
linie Sztuki na Brzeskiej po-
wsta³y w ci¹gu ostatnich 15 lat.
S¹ one monochromatyczne i
abstrakcyjne. Kola¿ to techni-
ka, która pozwala na indywidu-
alny odbiór dzie³a; ka¿dy mo¿e
zobaczyæ w nim coœ innego. Ar-
tystka twierdzi, ¿e wystarczy
skoncentrowaæ siê patrz¹c na
obraz, który najbardziej siê po-
doba, a po chwili, z abstrakcji
kolorów, wy³oni¹ siê kszta³ty.

Sama nazywa swoj¹ twór-
czoœæ malarstwem „sto³owo-
pod³ogowym”, bowiem do
uk³adania kompozycji potrzeb-
na jest du¿a powierzchnia,
najlepiej pod³oga. Wszelkie
materia³y-kolory poligraficzne
Irena Czy¿ewicz-Cieœlak wyci-
na z czasopism, afiszy. Cza-
sem udaje jej siê zdobyæ bill-
boardy kinowe, które s¹ naj-
lepsze, bo zawieraj¹ du¿e po-
³acie koloru. Ma w domu
„bank” kolorowych wycinków.

W momencie tworzenia ko-
la¿u rozrzuca je po pod³odze i
uk³ada w kompozycjê, która
ma tworzyæ harmonijn¹ ca³oœæ.
Taka kompozycja nie mo¿e
byæ przypadkowa. Z rozrzuco-
nych kolorów poligraficznych
powstaje nowa, zamierzona
kompozycja kolorystyczna.
Dopiero po stworzeniu ca³oœci
kolorystycznej zaczynaj¹ siê
wy³aniaæ jakieœ kszta³ty.

- Nigdy nie dajê tytu³ów
moim pracom – mówi Irena
Czy¿ewicz-Cieœlak – pozosta-
wiam widzom mo¿liwoœæ w³a-
snej interpretacji.

U³o¿one kompozycje artyst-
ka nakleja na papier pakowy i
umieszcza pod szk³em. Na
obecnej wystawie prezentuje
dwa rodzaje prac: kola¿e ca-
³opowierzchniowe i prace, w
których kola¿ wchodzi w formê
geometryczn¹, np. ko³a czy
prostok¹ta.

Najwiêksza praca ma wy-
miary 1x1,25 m i przedstawia
jakby wir ognistych barw. Jest
bardzo ekspresyjna, mo¿e wy-
wo³aæ wrêcz „piekielne” skoja-
rzenia. Obok wisi praca zupe-
³nie odmienna, spokojna, zim-
na, utrzymana w niebiesko-
szarych odcieniach. Dla jed-
nych bêdzie to grota lodowa,
dla innych fragment lodowej
góry na arktycznym oceanie. Z
trzeciego kola¿u patrz¹ na nas
srebrzyste oczy gada, a na
kolejnym dostrze¿emy skrzy-
d³a lataj¹cych smoków, jak na
obrazach Boscha.

Bardzo ciekawy jest te¿ tryp-
tyk kwadratowych kola¿y, u³o-
¿onych w kszta³cie litery V. Ire-
na Czy¿ewicz-Cieœlak podkre-
œla symboliczne znaczenie
tego uk³adu: V to zwyciêstwo,
zwyciêstwo nad kolorem, któ-
ry da³ siê okie³znaæ. Kwadraty
nie le¿¹ na boku, lecz ustawio-
ne s¹ na rogach, jak romby.

- Normalny kwadrat jest ba-
nalny, przyciê¿ki – mówi artyst-
ka - a postawiony na rogu staje
siê ciekawszy, nabiera lekkoœci.

Ka¿dy kola¿ z tryptyku utrzy-
many jest w innej tonacji kolo-

rystycznej: czerwonej, czerwo-
no-szaro-be¿owej i zielonej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e po-
szczególne czêœci to agresja,
wyciszenie i spokój.

S¹ to jednak tylko wolne sko-
jarzenia. Ka¿dy mo¿e daæ tu
upust w³asnej wyobraŸni. Kola-
¿e to gra kolorów, znacz¹ca co
innego dla ka¿dego. Kola¿e Ire-
ny CC maj¹ wyj¹tkow¹ si³ê od-
dzia³ywania. Odkrywaj¹ przed
nami niezwyk³e œwiaty, jakich do-
t¹d nie znaliœmy. Tylko artysta
obdarzony niezwyk³ym wyczu-
ciem kolorów i wiecznie m³od¹
dusz¹ mo¿e tego dokonaæ.

Wystawê kola¿y Ireny Czy-
¿ewicz-Cieœlak mo¿na ogl¹-
daæ w Galerii Mellina Sztuki
przy Brzeskiej 11 do 7 grudnia
po uzgodnieniu telefonicznym,
tel.: 0663-396-156.

Joanna Kiwilszo

Foto Pawe³ Kêpka

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Grzegorz Zawistowski

serdecznie zaprasza 10 grudnia o godz.18

na wieczór autorski w wykonaniu
Krystyny Sienkiewicz

oraz 17 grudnia o godz.18

na koncert pt: „Kiedy Król Herod Królowa³”
w wykonaniu aktorów scen warszawskich.

W programie koncertu  staropolskie kolêdy i pastora³ki oraz
recytacja wierszy m.in. ks. Jana Twardowskiego.

Imprezy odbêd¹ siê w Sali Konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Warszawa-Targówek ul. Kondratowicza 20.

Kola¿e Ireny CC
23 listopada w Galerii Mellina Sztuki przy Brzeskiej 11

otwarta zosta³a wystawa kola¿y Ireny Czy¿ewicz-Cieœlak
(pseudonim artystyczny Irena CC).

18 listopada 2007 w hali
BOS-u przy ul. Œwiatowida 56
od godziny 9 do 18 królowa³a
pi³ka no¿na. Rozgrywany by³
turniej halowy na zakoñczenie
sezonu jesiennego Amatorskiej
Ligi AGAPE w pi³ce no¿nej.

Turniej prowadzili: Pawe³ Ziê-
dalski, Marcin Borkowski, Mar-
cin Godlewski, Marcin Matras.

Z 16 zg³oszonych dru¿yn wy-
startowa³o 15. Dru¿yny podzielo-
no losowo na cztery grupy. Zwy-
ciêzcy i drugie dru¿yny w grupie
awansowa³y do 1/4 fina³u.

Do bardzo ciekawej sytuacji
dosz³o w grupie B, która jako
ostatnia rozgrywa³a swoje
mecze. Przy remisach 1:1 po-
miêdzy dru¿yn¹ Legii i dru¿yn¹
Pancie o kolejnoœci w grupie
mia³ zadecydowaæ ostatni
mecz pomiêdzy Legi¹ a De-
sperados. Remis 0:0 lub wy-
grana Desperados, tworzy³a
sytuacjê sytuacjê, w której o
kolejnoœci w grupie mia³ zade-
cydowaæ rzut monet¹. W chwili
kiedy Legia strzeli³a bramkê,
by³o wiadomo, ¿e rzutu mo-
net¹ nie bêdzie. Wynik 1:0 Le-
gia utrzyma³a do koñca meczu
i z pierwszego miejsca awan-
sowa³a do æwieræ fina³u.

W 1/4 spotka³y siê dru¿yny:
UKS - Twoja Stara, Mamuty –

Parówkowi Skryto¿ercy, Pis –
Pancie, Bródno - Legia

W 1/2 fina³u zagrali: UKS z
Parówkami i Pancie z Bródnem.

O III miejsce Parówki –
Bródno a o I miejsce UKS –
Pancie

Wyniki fina³u:
1. miejsce - UKS Tarchomin
2. miejsce - Pancie
3. miejsce - Parówkowi Skryto¿ercy
4.  miejsce - Bródno

Nale¿y podziwiaæ kondycjê
finalistów, którzy musieli roze-
graæ tego dnia 6 meczy.

Na uwagê i wyró¿nienie
zas³uguje fakt, ¿e dwaj orga-
nizatorzy turnieju Marcin Bor-
kowski, Wiceprezes Zarz¹du
PKS AGAPE i Pawe³ Ziêdal-
ski organizator Ligi, zagrali w
dru¿ynie Pancie i zdobyli
srebrne medale.

Gratulujê zwyciêzcom i po-
konanym.

Fina³ Amatorskiej Ligi AGAPE w pi³ce no¿nej
Do koñca sezonu pozosta-

³a jeszcze jedna kolejka Ligi.
Na stronie www.pks.agape-

.waw.pl mo¿na zobaczyæ tabe-
le i strzelców bramek I i II Ligi.

Na wiosnê jak tylko œniegi stop-
niej¹, o ile œnieg spadnie, rusz¹
rozgrywki Ligi a w maju postara-
my siê zorganizowaæ turniej na
zakoñczenie sezonu 2007/2008
tym razem na otwartym powietrzu.

Jarek Filipowicz

Sekretarz PKS AGAPE Bia³o³êka

Moment otwarcia pierwszego sztuczne-
go lodowiska na Bia³o³êce zbli¿a siê w tem-
pie galopuj¹cym, niczym zaprzêg reniferów
ci¹gn¹cych sanie z d³ugo oczekiwanym Œw.
Miko³ajem.

15 grudnia spe³ni¹ siê oczekiwania bia³o-
³êckich uczniów. O godz. 16 nast¹pi otwarcie
lodowiska na terenie Bia³o³êckiego Oœrodka
Sportu przy ul. Strumykowej 21. Zapraszamy
wszystkich chêtnych na uroczystoœæ, pe³n¹
atrakcji i niespodzianek.

Bezp³atny dostêp do lodowej tafli bêd¹ mia-
³y maluchy oraz dzieci i m³odzie¿ szkolna w
godzinach od 8 do 14 w ramach zajêæ wycho-
wania fizycznego, a tak¿e w czasie œwi¹t i ferii
zimowych. Ceny biletów w godzinach popo³u-
dniowych oraz w weekendy bêd¹ dla tej grupy

Zimowe prezenty
³y¿wiarzy praktycznie symboliczne. Natomiast
doroœli amatorzy jazdy na ³y¿wach zap³ac¹ w
granicach 6-7 z³ za godzinê. G³ównie chodzi o
to, aby do udzia³u we wspólnej zabawie za-
chêciæ jak najwiêksz¹ liczbê osób.

Nie posiadaj¹cy w³asnego sprzêtu bêd¹
mogli wypo¿yczyæ za niewielk¹ op³at¹ dobrej
klasy ³y¿wy z wypo¿yczalni, a tak¿e naostrzyæ
swoje w³asne na profesjonalnym urz¹dzeniu.

Ca³y teren lodowiska zosta³ ogrodzony no-
wym, estetycznym ogrodzeniem, z³o¿onym z
ocynkowanych elementów, które ju¿ zosta³o w
ca³oœci ukoñczone.

Bia³o³êcki samorz¹d zaprasza wszystkich
chêtnych mieszkañców i goœci do udzia³u w za-
bawie sylwestrowej przy Ratuszu, gdzie wyst¹-
pi¹ m.in. zespó³ Bracia oraz s³awny Boney M.


