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Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 22 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-
dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

16 maja (niedziela) godz. 13.00
IV Bia³o³êcka Parada Orkiestr Dêtych

w wykonaniu najlepszych Mazowieckich Orkiestr Dêtych;
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, ul. Œwiatowida 56.

Wstêp wolny.

23 maja (niedziela) godz. 19.00
Koncert pn. „Antonio Vivaldi Cztery Pory Roku”
w opracowaniu Wojciecha Mrozka na klarnet solo,

kwartet jazzowy i smyczki;
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.

Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 12 maja w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz
w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury,tel. 22 88 44 625/26.

Przy muszli koncertowej w
Parku Praskim od rana by³o
gwarno i t³oczno. Czas ocze-
kiwania na start, a potem na
fina³ umila³y koncerty gry na
steeldrumach Akademii Pana
Sówki z Domu Kultury „Pra-
ga” oraz wystêpy i warsztaty
bêbniarskie szko³y „Strefa
muzyki”. Przygotowuj¹cym
siê do biegu zawodnikom ryt-
miczn¹ rozgrzewkê  zarz¹dzi³
Calypso Fitness Club.

Kilka minut po godzinie
10.00 burmistrz Pragi Pó³noc
Jolanta Koczorowska, wy-
strza³em z pistoletu, da³a sy-
gna³ do startu. Na 10-kilome-

Biegacz deszczu siê nie boi
Ta zasada dobrze siê sprawdzi³a 1 maja, podczas II Biegu

Dooko³a ZOO. Doros³ym zawodnikom deszcz nie dokucza³,

dopiero podczas biegów dzieciêcych rozpada³o siê na
dobre. Mimo to, chêtnych nie ubywa³o, choæ nie wszyscy

zawodnicy mieli ubrania chroni¹ce od deszczu, a niektórzy

biegli nawet bez nakrycia g³owy. S³oñce pokaza³o siê
dopiero podczas wrêczania nagród zwyciêzcom.

trow¹ trasê ruszy³o tysi¹c  za-
wodników (dwukrotnie wiêcej
ni¿ w ubieg³ym roku) w koszul-
kach Adidasa: kobiety w nie-
bieskich, mê¿czyŸni - w bia-
³ych. Podobnie jak we wszyst-
kich tego typu imprezach, pa-
nie stanowi³y 20-25%.

Na liœcie startowej znaleŸli
siê zawodnicy nie tylko z War-
szawy i okolicznych miejsco-
woœci, ale tak¿e z £odzi, Rudy
Œl¹skiej, Kalisza, Bia³egosto-

ku. Najstarszy zawodnik, Ma-
rian Koœcielniak, mia³ 70 lat,
najm³odszy Leszek  Gaca - 27.
Biegaczy poprowadzi³, na ro-
werze z bia³o-czerwon¹ flag¹,
65-letni Ryszard Chmielewski,
wielokrotny uczestnik Biegu ku
s³oñcu i Biegu Niepodleg³oœci.

O CHT rozmawiamy z Ka-
zimierzem Sekulskim, preze-
sem Polskiego Klubu Gospo-
darczego – Nie ukrywam, ¿e
czas nas goni. Jesteœmy
przyciskani do muru przez
budowniczych Stadionu Na-
rodowego. Musimy jak naj-
prêdzej opuœciæ okolice daw-
nego Stadionu X-lecia. Dwa
tygodnie temu, w œrodê,
uczestniczyliœmy w uroczy-

Najwiêksze w Europie
We wrzeœniu tego roku nast¹pi wielkie otwarcie Cen-

trum Hal Targowych przy Marywilskiej. Na ponad 20 hek-

tarach powstaje 8 hal z wkomponowan¹ zieleni¹ i pe³n¹
infrastruktur¹. Powiada siê, ¿e bêdzie to najwiêksze cen-

trum targowe w Europie. Inwestorem jest spó³ka Kupiec
Warszawski, zaœ wykonawc¹ firma Mirbud S.A.

stym wmurowaniu aktu erek-
cyjnego CHT przy Marywil-
skiej. Prace s¹ na tyle za-
awansowane, ¿e mamy na-
dziejê, i¿ wrzeœniowy termin
otwarcia zostanie dotrzyma-
ny. Nasza umowa z miastem
– jak powszechnie wiadomo
- przewiduje 25-letni¹ dzier-
¿awê terenu, na którym po-
wstaj¹ hale kupieckie z 1700

dokoñczenie na str. 3

Wielokrotnie pisaliœmy o powstaj¹cym pawilonie A2 przy Szpitalu Praskim. Obecnie

trwaj¹ przetargi na wyposa¿enie, a otwarcie przewidywane jest na wrzesieñ-paŸdziernik.
Jest to wydarzenie prze³omowe w ponad 200-letniej historii tej placówki. Z tej okazji w

kolejnych wydaniach przedstawimy pracê najwa¿niejszych oddzia³ów. Dziœ – oddzia³

intensywnej terapii, serce ka¿dego szpitala.
W grudniu ubieg³ego roku

oddzia³ prze¿y³ rewolucjê. W
trybie natychmiastowym zo-
sta³a zwolniona ordynator, a
wiêkszoœæ anestezjologów, w
geœcie solidarnoœci, z³o¿y³a
3-miesiêczne wymówienia.
Dyrektor Obermeyer nie

Cena ¿ycia

wpad³ jednak w panikê; po
konsultacjach z wojewódzkim
konsultantem ds. anestezjo-
logii i intensywnej terapii za-
proponowa³ pracê m³odym
specjalistom ze szpitali kli-
nicznych, przede wszystkim
z Warszawskiego Uniwersy-

tetu Medycznego na Lindleya
i ze szpitala MSWiA na Wo-
³oskiej. Podjêli wyzwanie, bo
rzadko siê zdarza, by lekarz
mia³ szansê uczestniczyæ w
tworzeniu takiego oddzia³u
niemal od zera. Bo choc od-

Majowy
raport
z Trasy
Mostu

Pó³nocnego
- czytaj na str. 5
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Mimo ogromnego postêpu w medycynie, leczenie chorób krêgo-
s³upa, to problem. Mamy trudnoœci w uzyskaniu pomocy, terminy
na diagnostykê i leczenie s¹ wielomiesiêczne, choæ boli dziœ.

W schorzeniach krêgos³upa metody akademickie s¹ ma³o
skuteczne, a rutynowe leczenie œrodkami przeciwbólowymi, to
ryzyko dzia³añ ubocznych, czêsto gorszych ni¿ problem z
krêgos³upem. Sens leczenia krêgos³upa lekami jest taki sam,
jak leczenie bólu zêba tabletkami, a nie u dentysty.

Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu specjaliœcie bezopera-
cyjnego leczenia, który od wielu lat wykonuje zabiegi w oœrodku
NATURMED – panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.

Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowaniu decyzji
o zabiegu?

- Podstawowe, to zapoznanie siê z przyczyn¹ bólu, czyli z ba-
daniami RTG lub (i) rezonansem. Wtedy dobieram rodzaj czynno-
œci: do wieku, stopnia dolegliwoœci, czasu ich trwania. Biorê te¿
pod uwagê aktualne i przebyte choroby, zwi¹zane nie tylko z krê-
gos³upem. S¹ bowiem takie, które wykluczaj¹ zabieg manualny.

Jakie metody zabiegu pan wykonuje?

- Jest ich bardzo du¿o, to daje wiele mo¿liwoœci pomocy: chiro-
praktyka ortopedyczna, rozluŸnianie i rozgrzewanie miêœni i powiêzi
oraz wiêzade³ wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa, ale równie¿ stawów barko-
wych, biodrowych i kolanowych. Po takim przygotowaniu – „ustawiam”.

Jest to zmuszanie narz¹du ruchu do w³aœciwego po³o¿enia i
funkcjonowania, usprawnia kr¹¿enie.

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i mo¿liwy?

- Bezpieczny musi byæ zawsze. A mo¿liwy po decyzji, które wy-
nika  z badañ i wywiadu z pacjentem. Dlatego czêsto przychodnia
proponuje bezp³atn¹ ze mn¹ rozmowê – kwalifikuj¹c¹ do zabiegu.

Czêsto s³yszy siê o zbyt pochopnych decyzjach operowa-
nia krêgos³upa, a skutki bywaj¹ ró¿ne. Co pan o tym s¹dzi?

- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, które nie godz¹ siê
na operacjê – s³yszê na co dzieñ. I powiem krótko: warto wal-
czyæ, by uchroniæ siê przed skalpelem, bo w tej walce bardzo

Bezoperacyjne leczenie krêgos³upa
Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej NATURMED

czêsto siê wygrywa. Osobiœcie znam wielu takich pacjentów. Choæ
oczywiœcie s¹ przypadki, w których operacja jest jedynym
s³usznym wyjœciem, jest konieczna.

Coraz wiêcej osób po doœwiadczeniach szpitalnych, sanato-
ryjnych, braku efektów po lekach – wybiera leczenie manualne.
Wa¿ne, by trafiæ w odpowiednie rêce.

NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajewski przyjmuje
tu ponad 14 lat. Wpisy w ksiêdze Naturmedu s¹ najwiarygod-
niejsz¹ rekomendacj¹ i jak zwykle – cytujemy kilka z nich:

„Jest dziœ tendencja potêpiania tych, którzy pomagaj¹ manu-
alnie. To moim zdaniem ukryta eutanazja! Odbieranie nadziei!
Bo odchodzi siê od ³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y, odma-
wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdê pomagaj¹ – obrzydza!
Mam prawie 70 lat, a pan Papajewski pomóg³ rewelacyjnie. Jak
nikt dot¹d! Jest niepodwa¿alnym specjalist¹ od krêgos³upów”.

emerytowana nauczycielka z Warszawy

„W Internecie roi siê od tego typu specjalistów. Nigdy takim
nie wierzy³em i zarzeka³em siê, ¿e nie skorzystam. Ale kiedy
nasz proboszcz z parafii namówi³ mnie, jecha³em z ufnoœci¹.

Dziœ stwierdzam: jest genialny, Nie zast¹pi go ¿adne urz¹dzenie”.

Rados³aw W. z Otwocka 51 lat

„Prywatne sanatorium, leki i zabiegi – bólu nie zlikwidowa³y.
Jestem informatykiem – ostry ból szyi i karku, sztywnoœæ, drê-
twienie r¹k – uniemo¿liwia³y pracê, wytrzymywa³em przy kom-
puterze najwy¿ej godzinê. Wiele przeszed³em gabinetów – bez
poprawy. Dopiero pan Papajewski zdo³a³ zlikwidowaæ ból, na-
wet powróci³em do gry w tenisa i wycieczek rowerowych.”

Tomasz Warden 41 lat

„Po wyci¹gach szyjnych i lêdŸwiowych wyl¹dowa³am w szpita-
lu. Kiedy zaproponowano operacjê, zwia³em do domu. Ból nara-
sta³, nie mog³am unieœæ czajnika, do jedzenia klêka³am bo nie mo-
g³am siedzieæ. Niech to zabrzmi jak zechce – ale pan Papajewski
jest super. Dziœ funkcjonujê bez bólu! Bez leków i bez operacji.”

Magdalena lat 47

„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi p. Papajewskiego, myœla-
³am, ¿e robi sobie ¿arty. Przekonywa³ mnie, ¿e poniewa¿ z jego
badañ wynika, i¿ mam serce w porz¹dku, to moja arytmia ma
na pewno przyczynê w piersiowym odcinku krêgos³upa. Moje
Ÿdziwienie trwa do dziœ, bo rzeczywiœcie arytmia mi zupe³nie
ust¹pi³a, nie mam potrzeby braæ leków przeciwarytmicznych.”

Barbara lich lat 39

„Odzyska³em sprawnoœæ! Chodzê bez operacji i bez kuli!”

Janusz D¹browski lat 71

Zapisy do pana Papajewskiego w godz. 9.00-18.00

022 662 49 07, 0 604 092 007

Naturmed9@wp.pl

ul. Koronacyjna 15, Warszawa - Go³¹bki

NATURMED

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem artyku³em publikujemy tekst ponownie

Kwietniowe sesje Rady
Dzielnicy Targówek zas³uguj¹
na miano nadzwyczajnych.

Podczas 50. sesji, 14 kwiet-
nia, uczczono pamiêæ ofiar
katastrofy pod Smoleñskiem.

Wraz z radnymi, uczestni-
czy³y w tym akcie poczty
sztandarowe szkó³, przedsta-
wiciele wielu organizacji i
mieszkañcy. Wyrazy wspó-
³czucia rodzinom tych, którzy
zginêli, przekaza³ przewodni-
cz¹cy Rady Zbigniew Pocze-
sny; listê ofiar odczyta³ wice-
przewodnicz¹cy Jêdrzej Ku-
nowski. Homiliê wyg³osi³ ks.
Ryszard Ladziñski z parafii
œw. Faustyny. Pamiêæ 96 ofiar
uczczono minut¹ ciszy.

W porz¹dku dziennym 51.
sesji, 29 kwietnia, oprócz in-
formacji o pracach zarz¹du,
interpelacji i wniosków oraz
projektów uchwa³, znalaz³ siê
nietypowy punkt: prezentacja
projektu „Przystanek Wol-
noœæ”, zrealizowanego przez
Dom Kultury „Zacisze”, M³o-
dzie¿ow¹ Radê Dzielnicy Tar-
gówek oraz partnera z Litwy.
W latach 2006 – 2010 Dom
Kultury „Zacisze”, dziêki fun-
duszom zewnêtrznym, zreali-

zowa³ 10 projektów (wszyst-
kie skierowane do m³odzie¿y)
– poinformowa³a dyrektor Bo-
¿enna Dydek. W ramach pro-
jektu „Przystanek Wolnoœæ”
zrealizowany zosta³ m.in. film
fabularny „Deaf Life”, wed³ug
pomys³u i z udzia³em Marty
Abramczyk (na zdjêciu), od
dziecka nies³ysz¹cej. Film
pokazuje, jak wiele potrafi¹
osoby, nale¿¹ce do „œwiata
ciszy” i z jakimi reakcjami oto-
czenia siê spotykaj¹. „Deaf
Life” zdoby³ wyró¿nienie na
gdañskim festiwalu m³odych
twórców. Jego pomys³odaw-
czyni i bohaterka zdaje w tym
roku maturê. Radni obejrzeli
fragmenty godzinnego filmu.
Witold Harasim zapropono-
wa³, by film zosta³ pokazany
w szko³ach Targówka.

Projekt „Przystanek Wol-
noœæ” zachêca³ m³odzie¿ do
dzia³ania; mia³ formê spo-
tkañ, happeningów, akcji spo-
³ecznych. Realizowany by³ w
Warszawie, Olecku oraz na
Litwie w Vistitis i Vilkaviskis.
Koordynatorem projektu jest
Zbigniew Darda. Œrodki na
realizacjê swoich projektów
uda³o siê pozyskaæ: 46. LO

im. S. Czarnieckiego oraz
Gimnazjom: 144, 145 i 141.

Podczas 51. sesji funkcjê
sekretarza pe³ni³a Joanna
Mroczek. Protoko³y z dwóch
poprzednich sesji przyjêto
jednomyœlnie, 15 g³osami.

W „interpelacjach” poru-
szono 3 sprawy: dewastacji
„pa³acyku” na ul. Tykociñ-
skiej, agresywnych psów w
Parku Bródnowskim oraz bra-
ku miejsc postojowych i nad-
miaru samochodów, parkuj¹-
cych przy budynkach miesz-
kalnych. Z odpowiedzi  cz³on-
ków zarz¹du wynika, ¿e:
obiekt na Tykociñskiej zosta³
zwrócony spadkobiercom
w³aœcicieli, spraw¹ dewasta-
cji urz¹d zainteresuje policjê
i stra¿ miejsk¹;

Wydzia³ Ochrony Œrodowi-
ska wyst¹pi do Stra¿y Miejskiej
o zwiêkszenie patroli w Parku
Bródnowskim; SM „Bródno”
ani urz¹d Targówka nie dyspo-
nuj¹ œrodkami na budowê par-
kingów wielopoziomowych.

Du¿e zainteresowanie wy-
wo³a³o odczytanie przez burmi-
strza Grzegorza Zawistowskie-
go sprawozdania z dzia³alnoœci
zarz¹du dzielnicy Targówek od

6 lutego do 18 kwietnia. Maciej
Danko zg³osi³ 8 pytañ.

Agnieszka Kaczmarska,
Witold Harasim, Krzysztof
Zalewski i Krzysztof Miszew-
ski chcieli wiedzieæ, wed³ug
jakich zasad rozdzielono i kto
skorzysta³ z 12 zaproszeñ na
mszê œw. ¿a³obn¹ na placu
Pi³sudskiego. „Nie by³o ¿ad-
nej oficjalnej delegacji, zapro-
szenia przysz³y w pi¹tek o 16”
– te wyjaœnienia nie zadowa-
la³y pytaj¹cych. Sprawoz-
dawcy postawiono zarzut
„k³opotów z pamiêci¹”. Po
z³o¿eniu przez burmistrza
obietnicy, ¿e przygotuje
imienn¹ listê osób, które sko-
rzysta³y z zaproszenia – spra-
wozdanie zosta³o przyjête.

Projekt pierwszej uchwa³y
dotyczy³ zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2010,
m.in.: zwiêkszenia dotacji dla
OSiR o kwotê 15 000 z³ z prze-
znaczeniem na organizacjê
imprez sportowych; przenie-
sienia œrodków w kwocie 2
026 000 z³ z przeznaczeniem
na przebudowê Ogrodu Jor-
danowskiego przy ul. Suwal-
skiej 13 (wykonanie boiska do
pi³ki no¿nej i boiska wielofunk-
cyjnego w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012” oraz
nowego ogrodzenia, oœwietle-
nia ogrodu i innych elementów
zagospodarowania terenu,
m.in. placu zabaw, boiska do
gry w bule); przeniesienia z
wydatków bie¿¹cych œrodków
w kwocie 39 000 z³, z przezna-
czeniem na tablicê upamiêt-
niaj¹c¹ Józefa Elsnera.

Po informacji, ¿e zmiany
zosta³y pozytywnie zaopinio-
wane przez komisje: rozwoju
inwestycji i ochrony œrodowi-
ska, gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej oraz finansów

Od powagi do ¿enady
i bud¿etu – uchwa³a zosta³a
podjêta g³osami 14 radnych;
6 wstrzyma³o siê od g³osu.

Uzasadnienie podjêcia
dwóch uchwa³ o jednakowej
treœci, poda³ przewodnicz¹cy
komisji doraŸnej Maciej Danko:
w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
statutów dzielnic m.st. Warsza-
wy, jednostki pomocnicze ni¿-
szego rzêdu: Osiedle „Targó-
wek Fabryczny” i Osiedle ”Za-
cisze” nale¿y z dniem 30 kwiet-
nia 2010 zlikwidowaæ i utwo-
rzyæ z dniem 1 maja na terenie
dzielnicy Targówek jednostki
pomocnicze ni¿szego rzêdu:
Osiedle „Targówek Fabryczny”
i Osiedle „Zacisze”. Uchwa³y w
sprawie obu jednostek pomoc-
niczych zosta³y przyjête jedno-
myœlnie – 19 g³osami.

Równie¿ jednomyœlnie, 20
g³osami podjêta zosta³a
uchwa³a, w której Rada Dziel-
nicy Targówek wystêpuje do
prezydenta m.st. Warszawy z

propozycj¹ zmiany czêœci obo-
wi¹zuj¹cego Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Prze-
strzennego rejonu ul. Ostródz-
kiej: na terenie z podstawo-
wym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ wpro-
wadzenie nowego przezna-
czenia – na us³ugi oœwiaty.
Zmiana ma umo¿liwiæ budowê
nowego przedszkola przy ul.
Ostródzkiej i zmniejszyæ defi-
cyt miejsc w przedszkolach
Targówka (co roku brakuje
miejsc dla 300 dzieci).

PS. Sprawa zaproszeñ na
mszê œwiêt¹, a wczeœniej

na otwarcie nowej siedziby
Jednostki Ratowniczo-Ga-

œniczej, wzbudzi³a na se-

sjach wiele negatywnych
emocji, a u obserwatorów -

za¿enowanie. Mo¿e dla
unikniêcia tego w przysz³o-

œci niezbêdne jest powo³a-

nie specjalnej komisji do
spraw zaproszeñ?             K.

Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY

S£UCHOWE

 APARATY

S£UCHOWE

L i LI sesja Rady Dzielnicy Targówek
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

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

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ 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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

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

Najwiêksze w Europie
boksami – 20-, 25- i 30-me-
trowymi. Od tygodnia zawie-

ramy umowy na dzier¿awê

boksów z kupcami z Jarmar-
ku Europa – to oni maj¹

pierwszeñstwo na dzier¿awê
miejsc przeznaczonych do

sprzeda¿y i tak bêdzie do

koñca maja. Mamy ju¿ obsa-
dzone cztery hale, czyli mo¿-

na uznaæ, ¿e jest to oko³o 50
procent powierzchni CHT.

Jeœli do koñca maja zg³osz¹

siê wszyscy zainteresowani
kupcy ze Stadionu X-lecia i

zostan¹ jeszcze wolne miej-
sca, bêdziemy zawieraæ umo-

wy z kupcami spoza Jarmar-

ku Europa. Zainteresowanie
ju¿ jest. Mamy nawet dekla-

racje kupców spoza Polski,
m.in. z Czech. Dzier¿awa jest

bardzo korzystna, mo¿na

uznaæ, ¿e jest to quasi w³a-
snoœæ. 25 lat to bardzo d³uga

perspektywa czasowa. Jed-
norazowa odp³atnoœæ za bok-

sy to – odpowiednio do me-

tra¿u – 25, 30 i 50 tys. z³, do
tego dochodzi miesiêczny

czynsz, zapewniam, ¿e bar-
dzo przyjazny. Hale bêd¹ siê

charakteryzowaæ wysok¹ es-
tetyk¹, zapewniamy pe³n¹ in-
frastrukturê, ³¹cznie z miej-
scami parkingowymi – ju¿
wykonywane s¹ wylewki pod

przysz³e parkingi. 30 proc.
terenu bêdzie stanowiæ zie-
leñ. Nasadzenia bêd¹ reali-
zowane ju¿ po wykonaniu
prac budowlanych, ¿eby zie-

leñ nie uleg³a zniszczeniu.
Jeœli chodzi o dojazd do CHT
to mamy obietnicê w³adz mia-
sta, ¿e do 15 lipca, przy P³o-
chociñskiej zostanie zbudo-

wane rondo ze skrzy¿owa-
niem z P³ytow¹, tak by kupcy
i klienci mogli bezkolizyjnie
dostaæ siê od tej strony na te-
ren CHT. Wjazd od Marywil-

skiej, ulic¹ o wstêpnej nazwie
– Kaczorowa – jest w³aœnie
w fazie prac projektowych.
Realizacja jest przewidziana
do koñca paŸdziernika.

     (egu)

dokoñczenie ze str. 1

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
22 811-10-85

608-087-936

Przeg³osowane zmiany w

bud¿ecie na 2010 to zmniej-
szenia wydatków m.in. na
budynek komunalny z lokala-

mi socjalnymi przy ulicy Czaj-
ki – 400 tys. z³ mniej, na bu-

dowê zespo³u szkó³ nr 43
przy Kobia³ki – 574 tys. z³
mniej, na halê sportow¹ z

zespo³em boisk przy P³u¿nic-
kiej – 200 tys. z³ mniej, na

modernizacjê szko³y podsta-
wowej przy Berensona – 1,3
mln z³ mniej, na rozbudowê

przedszkola przy Strumyko-
wej – 500 tys. z³ mniej. Wiê-

cej œrodków przeznaczono na
rozbudowê przedszkola przy
Porajów – o 30 tys. z³ i roz-

budowê p³ywalni BOS – 400
tys. z³ wiêcej. Mniej œrodków

poch³onie budowa dróg –
Nowodworskiej, Gryfitów, zaœ
wiêcej budowa ulic – Dzikiej

Kaczki, Brzeziny, Twórczej,
Wilkowieckiej i Skierdowskiej.

Uchwalono Lokalny Pro-
gram Profilaktyki Uzale¿nieñ i
Przeciwdzia³ania Przemocy,

radni wys³uchali równie¿ spra-
wozdania z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
za ubieg³y rok. Obu tym tema-
tom poœwiêcimy odrêbne tek-
sty w nastêpnym wydaniu
NGP. Kolejn¹ uchwa³¹ bia³o-
³êccy radni wyst¹pili do Rady
Warszawy z wnioskiem o wy-
posa¿enie w maj¹tek m.st.
Warszawy przedszkola nr 414
przy Ostródzkiej 175d. Ów
maj¹tek to budynek przed-
szkola wraz z instalacjami,
uzbrojeniem terenu i infra-
struktur¹ towarzysz¹c¹  o war-
toœci pocz¹tkowej blisko 13,9
mln z³, jego wyposa¿enie o
wartoœci 751 tys. z³ i sprzêt
komputerowy - 82 tys. z³.

Radni przeg³osowali zmia-
nê pierwszego paragrafu
uchwa³y Rady Warszawy (z
2009), dotycz¹cej przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla osie-
dla Henryków. Nowe brzmie-
nie paragrafu wyznacza gra-
nice terenu, który ma byæ ob-
jêty planem. Najogólniej, nie
wdaj¹c siê w szczegó³y nu-
merów ewidencyjnych dzia³ek
i poszczególnych kierunków
granic, jest to teren pomiêdzy
ulicami – Klasyków, Krokwi,
Podró¿nicz¹, ¯ywiczn¹, S¹-
siedzk¹ i Modliñsk¹, granicê
obszaru wyznacza równie¿
Kana³ Henrykowski.

Uchwa³a – stanowisko,

przedyskutowana i przeg³o-
sowana przez radnych doty-

czy³a licznych nieprawid³o-

woœci, do których dochodzi

podczas modernizacji
oczyszczalni œcieków Czajka.

W stanowisku czytamy m.in.
- Rada Dzielnicy Bia³o³êka,

wyra¿a swoje g³êbokie zanie-

pokojenie postaw¹ wykonaw-
ców budowy kolektorów prze-

sy³owych, którzy nie dostrze-
gaj¹ problemów mieszkañ-

ców, lekcewa¿¹ zg³aszane

zniszczenia w budynkach
mieszkalnych, drogach i indy-

widualnych wodoci¹gach.
Dramatyczna sytuacja w tej

kwestii dotyczy kilkudziesiê-

ciu domostw i niestety wraz
rozszerzaniem siê placu bu-

dowy, obejmuje kolejne bu-
dynki. (...) Rada Dzielnicy

Bia³o³êka wyra¿a swoje g³ê-

bokie oburzenie licznymi nie-
prawid³owoœciami zg³aszany-

mi przez mieszkañców i bra-
kiem rzetelnoœci w rozpatry-

waniu ich skarg i zg³aszanych

roszczeñ. (...) Rada Dzielni-
cy Bia³o³êka wnosi do Prezy-

denta i w³adz m.st. Warsza-

wy o pomoc  w likwidacji funk-

cjonuj¹cych nieprawid³owo-
œci wielokrotnie zg³aszanych

przez mieszkañców oraz
podjêcie dzia³añ maj¹cych na

celu unikniêcie w przysz³oœci

lekcewa¿enia s³usznego inte-
resu osób s¹siaduj¹cych z

Oczyszczalni¹ „Czajka”.

Na mapie Bia³o³êki pojawi

siê nowa ulica. Bia³o³êccy
radni pozytywnie zaopiniowa-

li zaproponowan¹ dla niej

przez Radê Warszawy nazwê
– Zamo¿na.                   (egu)

LVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿et, sprawozdania i Czajka

27 kwietnia odby³a siê VI
sesja rady dzielnicy. Rozpo-

czê³a siê chwil¹ ciszy. Porz¹-

dek obrad przewidywa³,
oprócz standardowych punk-

tów, którymi s¹ przyjêcie pro-
toko³ów z poprzednich sesji,

sprawozdanie z prac zarz¹-

du dzielnicy, interpelacje i
zapytania radnych, wolne

wnioski i sprawy ró¿ne - wnie-
sienie uwag do miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego Pragi Cen-
trum, odwo³anie radnego Ire-

neusza Tondery z Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warsza-

wy i uchwalenie regulaminu
Komisji Mieszkaniowej. Naj-

wa¿niejszym punktem by³
mpzp Pragi Centrum. Rada

dzielnicy zapozna³a siê w tym

punkcie porz¹dku obrad z
wystawieniem przedstawicie-

la zarz¹du dzielnicy Haliny
Ksi¹¿yk, która omówi³a

wszystkie proponowane

zmiany w za³o¿eniach planu.
Efektem krótkiej dyskusji by³o

przyjêcie uwag do planu, w
których m.in. czytamy.

„ na ca³ym obszarze Cen-
tralnej Pragi zakazuje siê sto-

sowania kostki betonowej, ….

VI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Plan miejscowy
w wykazie ulic proponowa-
nych do objêcia komunikacj¹

autobusow¹ proponuje siê

wykreœliæ Panieñsk¹ i
Brzesk¹ …, ustala siê szero-

koœæ jezdni ulicy Targowej nie
wiêksz¹ ni¿ 2 jezdnie po 2

pasy ruchu” … negatywnie

opiniuje siê odtworzenie linii
tramwajowej w ul. Z¹bkow-

skiej”. Uwag tego typu by³y
ponad trzy strony.

Przyjêcie rezygnacji radne-
go Ireneusza Tondery z Ko-

misji Rewizyjnej Rady Dziel-

nicy Praga Pó³noc m.st. War-
szawy by³o pochodn¹ przyjê-

cia nowego statutu dzielnicy,
który zakazuje wiceprzewod-

nicz¹cym rady uczestnicze-

nia w pracach kontrolnych
komisji rewizyjnej. G³ówn¹

osi¹ debaty nad regulaminem
Komisji Mieszkaniowej by³o,

ile jawnoœci mo¿na zastoso-

waæ w pracach tej komisji
przy jednoczesnej ochronie

danych osobowych osób
ubiegaj¹cych siê o pomoc

mieszkaniow¹. W rezultacie

dokument przyjêto w wersji
zaproponowanej przez za-

rz¹d, tym samym wyczerpu-
j¹c porz¹dek obrad.

DCH

Bezp³atna pomoc logopedyczna
Zespó³ Psychologiczno – Terapeutyczny „ZACISZE”

przy  ul. Pszczyñskiej 26 m 57 w Warszawie, w ramach
prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Rodzin Niepublicz-
nej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przygoto-
wa³ w maju i czerwcu 2010 dodatkowe godziny konsulta-
cyjne dla dzieci i m³odzie¿y. Logopeda skonsultuje i zdia-
gnozuje chêtnych w sprawach wad i problemów z wymow¹.

Osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ z bezp³atnych kon-
sultacji proszone s¹ o wczeœniejsze zapisanie siê telefonicz-
ne pod numerami 22 253 49 47; 518 452 047 podaj¹c infor-
macjê „maj - czerwiec bezp³atny logopeda”.

Zespól „Zacisze” prowadzi równie¿ inne specjalistyczne
us³ugi dla dzieci, m³odzie¿y, rodzin i doros³ych, takie jak: po-
moc, diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, psychotera-
pia, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, terapia
rodzinna, doradztwo zawodowe oraz poradnictwo w sprawie
wyboru szkó³ ponadgimnazjalnych i studiów, warsztaty umiejêt-
noœci wychowawczych, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci.

Osoby i rodziny bêd¹ce w trudniejszej sytuacji ¿yciowej czy
materialnej mog¹ zg³aszaæ siê po bezp³atne zaproszenia do
Warszawskich Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, Punktów Infor-
macyjno - Konsultacyjnych, Poradni Psychologiczno - Pedago-
gicznych oraz placówek oœwiatowych w Dzielnicach: Bia³o³êka,
Targówek, Praga-Pó³noc, Praga-Po³udnie, Weso³a, Rembertów.

Bezp³atne us³ugi œwiadczone s¹ miêdzy innymi dziêki
finansowaniu przez Miasto Sto³eczne Warszawa.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:
22 253 49 47; 518 452 047.

Anna Szymczak

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dni otwarte w Centrum Mediacji Partners Polska
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zapra-

sza osoby znajduj¹ce siê w konflikcie rodzinnym (rów-

nie¿ w sytuacji oko³orozwodowej) na bezp³atne konsul-
tacje i spotkania z mediatorami i psychologami.

Dni otwarte odbêd¹ siê 18-19 maja w siedzibie Centrum
Mediacji Partners Polska przy ul. Górnickiego 3 lok.10A (spo-
tkania po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu). Przezna-
czone s¹ zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla ma-
³¿eñstw, par, rodzin.

W sprawie spotkañ prosimy dzwoniæ do nas w godz. 10.00
-18.00, tel. (22) 825 40 83 lub wysy³aæ zg³oszenia mailem na
adres: mediator@mediacja.org

Spo³ecznoœæ SP 257 im. Mariana Falskiego w War-

szawie ul. Podró¿nicza 11 serdecznie zaprasza miesz-
kañców Bia³o³êki na Dni Szko³y. Has³em tegorocznych

obchodów s¹ „KOLORY”.

W pi¹tek 21 maja odbêd¹ siê na sali gimnastycznej „kolo-
rowe prezentacje klas” dla spo³ecznoœci naszej szko³y.

Sobota 22 maja jest przeznaczona na odwiedzanie i
wspieranie stoisk klasowych. W godz. 10.00 - 14.00 bêdzie
nam towarzyszy³ program artystyczno-sportowy.
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W toku konferencji okaza-
³o siê, ¿e oba kraje, przynaj-
mniej na poziomie decyzyj-
nym, maj¹ do tej sprawy po-
dejœcia zgo³a odmienne.

Olgierd Dziekoñski, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury, wypowiadaj¹c
siê o polityce miejskiej w kon-
tekœcie zrównowa¿onego
rozwoju zaznaczy³, ¿e „po-
winna to byæ polityka wspó-
³pracy, a nie walki”, s³u¿¹ca
³adowi przestrzennemu, ro-
zumianemu zgodnie z pra-
wem jako uporz¹dkowane
relacje pomiêdzy elementami
œrodowiska (z wy³¹czeniem
kwestii estetyki). Mówca nie
wspomnia³ jednak przy duñ-
skich goœciach o szczegó³ach
przygotowywanej przez Mini-
sterstwo Infrastruktury libera-
lizacji Prawa Budowlanego, w
tym o zniesieniu pozwoleñ na
budowê. Proponowane zmia-
ny budz¹ protesty wielu œro-
dowisk w ca³ym kraju, tym
bardziej, ¿e nie by³y konsul-
towane spo³ecznie. Istniej¹
uzasadnione obawy, ¿e mog¹
one pog³êbiæ jeszcze istnie-
j¹cy chaos urbanistyczny za-
miast go ukróciæ. Kwestie
zrównowa¿onego rozwoju
bêd¹ tematem pog³êbionej
refleksji ministerstwa, tylko
nie bardzo wiadomo czy w
tym kontekœcie cieszyæ siê z
takich deklaracji, czy wrêcz
przeciwnie...

Niewiele lepiej jest tak¿e z
Polsk¹ Polityk¹ Architekto-
niczn¹, dokumentem maj¹-
cym ustawowo unormowaæ
problemy trawi¹ce gospodar-
kê przestrzenn¹. Podobne
dokumenty istniej¹ w wielu
pañstwach Europy, zw³asz-
cza w tych, które dbaj¹ o wy-
sok¹ jakoœæ architektury i
³adu przestrzennego, a wiêc
tak¿e w Danii.

W odpowiedzi na diagno-
zê, któr¹ dobrze streszcza
termin „postêpuj¹ca anarchi-
zacja przestrzeni” w projekcie
Polskiej Polityki Architekto-
nicznej zaproponowano sze-
reg dzia³añ, obejmuj¹cych
m.in.: profesjonalne zarz¹-
dzanie przestrzeni¹ (odpoli-
tycznienie funkcji miejskiego
architekta), spójny system

planowania przestrzennego
(z szerok¹ partycypacj¹ spo-
³eczn¹ ju¿ na etapie za³o¿eñ
do planu), standardy urbani-
styczne (w nawi¹zaniu do
najlepszych rozwi¹zañ euro-
pejskich), ochronê dziedzic-
twa kulturowego, ochronê
krajobrazu, system zamó-
wieñ prac projektowych
(przyjêcie kryterium jakoœci, a
nie najni¿szej ceny). Choæ
piln¹ potrzebê takich unormo-
wañ odczuwamy dotkliwie od
dawna, prace nad dokumen-
tem rozpoczête w Komitecie
Urbanistyki i Architektury Pol-
skiej Akademii Nauk w 2006
roku maj¹ potrwaæ do 2011,
kiedy to Polsk¹ Politykê Urba-
nistyczn¹ powinien przyj¹æ
rz¹d i parlament.

Nadziej¹ polskiej urbani-
styki okazali siê m³odzi archi-
tekci. Marlena Happach
przedstawi³a za³o¿enia
dwóch zwyciêskich projektów
transformacji ul. Wileñskiej w
ramach rozstrzygniêtego nie-
dawno konkursu Europan 10
(jej zespó³ zdoby³ drug¹ na-
grodê). By³ to przyk³ad reali-
zacji w praktyce idei zrówno-
wa¿onego rozwoju, opartej
na wra¿liwoœci projektantów
na spo³eczne interakcje, war-
toœci zastane i godne zacho-
wania. W tym samym kierun-
ku szukali inspiracji polscy i
duñscy studenci – uczestni-
cy dwudniowych warsztatów,
którzy pod okiem architekta
Karola Langie poznawali pra-
skie podwórka i ich specyfi-
kê. Ich praca koncentrowa³a
siê bardziej na ludziach i ich
potrzebach ni¿ na w³asnych
wizjach rozwi¹zañ architekto-
nicznych. Jest to nowe podej-
œcie w architekturze, zbli¿a-
j¹ce j¹ do psychologii spo-
³ecznej. U jego podstaw le¿y
za³o¿enie, ¿e miasto ma s³u-
¿yæ ludziom, dlatego nie spo-
sób go tworzyæ bez ich udzia-
³u. Przeciwdzia³a siê w ten
sposób tak¿e tzw. gentryfika-
cji, czyli wypieraniu dotych-
czasowych mieszkañców
przez przekszta³cenia dane-
go kwarta³u miasta z prze-
strzeni spo³ecznej w obszar
ca³kowicie skomercjalizowa-
ny, co niszczy oblicze i do-
tychczasowy niepowtarzalny
charakter dzielnic.

Duñskie doœwiadczenia w
tworzeniu idei zrównowa¿one-
go rozwoju miasta zaprezen-
towa³ Jan Christiansen, archi-
tekt miasta Kopenhagi. Za-
równo jakoœæ projektów, jak i
œmia³e rozwi¹zania funkcjo-
nalne realizowane s¹ tam z
niezwyk³¹ konsekwencj¹ i bez
jakichkolwiek oznak tak obec-
nego u nas chaosu. Widaæ, ¿e
wdro¿enie polityki urbani-
stycznej miasta Kopenhagi

procentuje. Wprowadzono w
niej obostrzenia w wysokoœci
budynków. Zagêszczanie mia-
sta odbywa siê z zachowa-
niem wysokiej jakoœci prze-
strzeni publicznej. W Kopen-
hadze wykorzystano te¿ na
sposób holenderski bliskoœæ
wody. Podobnie jak w Amster-
damie, na sztucznych wy-
spach powstaj¹ tu nowe osie-
dla niewysokich domów na-
wi¹zuj¹cych architektur¹ do
historycznej zabudowy Ko-
penhagi, w czêœci dostêpne
tylko na rowerze lub pieszo.
Przy tym przyjêto, ¿e w no-
wych osiedlach po³owa miesz-
kañ jest przeznaczana dla
osób o niskich dochodach, co
ma zapobiec tworzeniu lep-
szych i gorszych dzielnic.
Du¿y nacisk k³adzie siê nie
tylko na estetykê i jakoœæ ar-
chitektury, ale tak¿e na efek-
tywnoœæ energetyczn¹ budyn-
ków. Duñskie normy s¹ w tym
wzglêdzie znacznie ostrzejsze
od polskich, co przek³ada siê
nie tylko na obni¿enie zanie-
czyszczenia œrodowiska, ale i
znacznie ni¿sze koszty u¿yt-
kowania mieszkañ.

Podsumowaniem duñskich
dobrych praktyk by³a prezen-
tacja profesora Jana Gehla –
uznanego na ca³ym œwiecie
eksperta od jakoœci prze-
strzeni publicznej. Konferen-
cja zbieg³a siê z pierwszym
polskim wydaniem jednej z
ksi¹¿ek Jana Gehla „¯ycie
miêdzy budynkami”. Jej pod-
tytu³ „U¿ytkowanie przestrze-
ni publicznych” wskazuje na
element, zdaniem Gehla, klu-
czowy dla odbioru miasta.
Jego pracownia urbanistycz-
na od trzydziestu lat doradza
miastom na ca³ym œwiecie,
od Londynu, poprzez Vanco-
uver po Nowy Jork, jak uczy-
niæ je przyjaznymi dla miesz-
kañców, bowiem same bu-
dynki, nawet naj³adniejsze,
nie tworz¹ przyjaznego mia-
sta. Najwa¿niejsze jest to, co
rozgrywa siê pomiêdzy nimi.

W Danii od dawna miasta
projektuje siê dla ludzi, co
oznacza, ¿e przyjmuje siê
ludzkie proporcje architektury.
Tak¿e Kopenhaga reorientuje
siê na pieszych i rowerzystów.
Przyjêcie skali prêdkoœci 5 km/
h zamiast 50, sprzyja kontak-
tom miêdzyludzkim, zewnêtrz-
nej aktywnoœci – przestrzeñ
staje siê pe³na ¿ycia, zyskuje
tak¿e na turystycznej atrakcyj-
noœci. Przynosi to same korzy-
œci. Chodzenie pieszo i jazda
na rowerze tworzy miasto
³adne - wiêcej w nim wysokiej
jakoœci przestrzeni publicznej;
bezpieczne - nastêpuje ogra-
niczenie liczby wypadków i
spada iloœci miejsc zaniedba-
nych i niebezpiecznych; zdro-
we - udowodniono, ¿e 30 mi-
nut dziennie na rowerze wy-
d³u¿a ¿ycie o 7 lat, poprawia
kondycjê i zapobiega choro-
bom; zrównowa¿one - nastê-
puje poprawa stanu œrodowi-
ska i jakoœci ¿ycia.

Aby to osi¹gn¹æ, wprowa-
dza siê udogodnienia dla pie-
szych, tworzy spójny system

wygodnych i bezpiecznych
œcie¿ek rowerowych, prze-
strzega priorytetu dla komu-
nikacji publicznej  i dba o wy-
godê pasa¿erów (przystanki
s¹ lokalizowane tu¿ przy ci¹-
gach pieszych) oraz konse-
kwentnie zwiêksza utrudnie-
nia dla samochodów.

W Kopenhadze 36 proc.
mieszkañców w dojazdach
do pracy korzysta z dwóch
kó³ek (w Warszawie zaledwie
1 proc.), za³o¿ono jednak, ¿e
do 2015 r. liczba ta wzroœnie
do 50%. Chcemy byæ rowe-
rowym miastem nr 1 na œwie-
cie - mówi³ z dum¹ Jan Gehl.
W ci¹gu dekady liczba rowe-
rzystów w Kopenhadze po-
dwoi³a siê, a 70 proc. z nich
jeŸdzi bez wzglêdu na pogo-
dê, tak¿e zim¹ - przy mrozie i
opadach œniegu.

Du¿¹ determinacjê do
przeprowadzania podobnych
zmian wykazuje Nowy Jork,
gdzie w ci¹gu dwóch lat po-
wsta³o 300 km œcie¿ek rowe-
rowych (w Warszawie jest ich
100 km, ale nie stanowi¹
spójnej ca³oœci, zaœ w mija-
j¹cej czteroletniej kadencji
samorz¹dowej powsta³o za-
ledwie ok. 20 km nowych
tras). W Melbourne dziêki
poprawie jakoœci przestrzeni
publicznych w ci¹gu 10 lat
ruch pieszy wzrós³ o 40 proc.,
a wieczorami nawet o 100
proc. Miasto zaczê³o znów
¿yæ. Wzorem dobrej jakoœci
przestrzeni publicznych s¹
miasta œredniowieczne, któ-
re projektowano na ludzk¹
miarê, z myœl¹ o poruszaniu
siê pieszo.

Jan Gehl zachêca do
zmian w Warszawie – widzia³
tu miejsca, które w swej 12-
stopniowej skali przyjaznoœci
oceni³ na 13, ale na minusie...

Po ¿ywio³owych burzliwych
oklaskach s¹dz¹c, idea mia-
sta dla ludzi przemówi³a do
s³uchaczy, pomimo, ¿e tym
razem jeszcze czêœæ z nich
przyjecha³a na konferencjê
samochodami. Tym wiêksza
szkoda, ¿e w³adze miasta nie
skorzysta³y z okazji nawi¹za-
nia wspó³pracy z tej klasy
ekspertem.

Mo¿e powstaæ pytanie: Na
ile te pomys³y na miasto s¹
rzeczywiœcie uniwersalne i na
ile przek³adaj¹ siê na odbiór
miast przez ich mieszkañców?

Wyjaœnieñ mog¹ dostar-
czyæ wyniki opublikowanych
ostatnio badañ, jakie przepro-
wadzono na zlecenie Komisji
Europejskiej jesieni¹ 2006 r.
w wybranych 75 miastach eu-
ropejskich. W Polsce miesz-
kañców Bia³egostoku, Gdañ-
ska, Warszawy i Krakowa za-
pytano, jak oceniaj¹ miasta, w
których ¿yj¹. Kraków zaj¹³ za-
szczytne drugie miejsce, po
holenderskim Groningen, w
którym poziom zadowolenia
mieszkañców jest najwy¿szy.
Warszawa znalaz³a siê dopie-
ro na 58 miejscu. Sk¹d takie
wyniki? W Groningen prak-
tycznie ju¿ osi¹gniêto cel Ko-
penhagi – 50% podró¿y od-
bywa siê rowerem, a w cen-

trum wprowadzono œcis³e re-
strykcje dla samochodów.
Kraków z kolei jest miastem
starym, w swej historycznej
czêœci zbudowanym na
ludzk¹ miarê – z wysokiej ja-
koœci piesz¹ przestrzeni¹ Sta-
rego Miasta, wianuszkiem
zielonych Plant i dostêpem do
Wis³y. Jest te¿ coraz bardziej
przyjazny dla rowerów.

W przeciwieñstwie do Kra-
kowa, w Warszawie te przy-
jazne przestrzenie to margi-
nes. A ¿e jest na nie zapotrze-
bowanie ogromne, œwiadcz¹
t³umy na Starym Mieœcie i
Krakowskim Przedmieœciu w
ka¿dy weekend i œwiêto.
Choæ pod wzglêdem iloœci
osób korzystaj¹cych stale z

O urbanistyce po polsku i duñsku
Konferencja „Idea zrównowa¿onego rozwoju w urba-

nistyce” zorganizowana przez Ambasadê Królestwa
Danii w siedzibie SARP na Foksal prezentowa³a duñ-

skie i polskie doœwiadczenia w tworzeniu koncepcji

zrównowa¿onego rozwoju.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie wolnostoj¹cej stacji transformatorowej
Mzb1pp 20/400-3 na dzia³ce nr ew. 44/7 z obrêbu

4-02-26 oraz sieci energetycznej SN z dwóch odcinków

kabla 3xXHAKXS1x150mm2/20kV w istniej¹c¹ liniê
kablow¹ dla potrzeb zasilenia budynku komunalnego

z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 na dzia³kach
nr ew. 28/21, 47/2 z obrêbu 4-02-26 i na dzia³ce nr ew.

1 z obrêbu 4-02-27 przy ul. Skierdowskiej w Dzielnicy

Bia³o³êka na wniosek Wydzia³u Infrastruktury dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy z dnia

06.04.2010 r.

- budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE 40 mm

na dzia³kach nr ew. 35, 1, 4/6, 4/9 z obrêbu 4-17-05
i na dzia³ce nr ew. 18/1 z obrêbu 4-17-08 przy ul.

Mehoffera i Polnych Kwiatów w Dzielnicy Bia³o³êka

na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa

z dnia 28.04.2010 r.

- budowie przewodu wodoci¹gowego w drodze

dojazdowej w³¹czonej do ul. Szlacheckiej na dzia³kach
nr ew. 29/12, 79 z obrêbu 4-07-05 w Dzielnicy Bia³o³êka

na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z dnia 27.04.2010 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00 wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy osobiœcie
lub telefonicznie w dniu przyjêæ interesantów w ponie-
dzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki od 13:00-16:00 lub pod
numerem tel. 22 510 31 96 i 22 510 32 25 w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

transportu zbiorowego jeste-
œmy w œcis³ej czo³ówce –
wyprzedza nas tylko Praga i
Pary¿, tam wi¹¿e siê to z
ograniczaniem iloœci samo-
chodów. W Pary¿u samocho-
dem do pracy doje¿d¿a nie-
mal trzykrotnie mniej osób ni¿
w Warszawie. Pod wzglêdem
chodzenia pieszo i je¿d¿enia
na rowerze zajêliœmy w tej
stawce niechlubne przed-
ostatnie miejsce. Niestety,
nowych przyk³adów rewitali-
zacji przestrzeni publicznych
tak¿e brak. Aby Warszawê
zaczêto oceniaæ lepiej, po-
trzebne s¹ odwa¿ne i konse-
kwentne dzia³ania w³adz mia-
sta w duchu rozwi¹zañ pro-
ponowanych przez Jana
Gehla. Samo has³o: „Zako-
chaj siê w Warszawie!” na
pewno nie wystarczy.

Karolina Krajewska

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej poszukuje ³ó¿ka

piêtrowego, lodówki, pralki automatycznej, które
bêd¹ nieodp³atnie przekazane naszym podopiecznym,

tel. 22 674 20 14, 22 811 16 57.

WESELA,   STYPY
PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

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

tel. kom. 508-164-939

Po bielañskiej stronie, na
podporach, montowane s¹ ko-
lejne elementy stalowej kon-
strukcji mostu. Tam gdzie by³o
to konieczne, jak pisaliœmy w
marcowym wydaniu NGP, po-
wsta³y dwie podpory pomoc-
nicze, na których tymczasowo
bêdzie siê opieraæ konstruk-
cja. W tym celu musz¹ byæ
wzmocnione nabrze¿a Wis³y,
jak pamiêtamy, te same pra-
ce wykonywano wczeœniej po
bia³o³êckiej stronie.

Trwaj¹ prace przy wykopach
w korycie rzeki – tam zostan¹
umieszczone podpory nurto-
we. Spoczn¹ na nich stalowe
ramy i dopiero na tych ramach
zostanie umieszczona - rów-
nie¿ stalowa – konstrukcja
mostu. Gotowe s¹ ju¿ krawê¿-
niki na wschodniej jezdni Wi-
s³ostrady – zosta³y u³o¿one do
wysokoœci nowej k³adki. Na-
stêpny odcinek jest zastopo-
wany przez prace przy kolek-
torze oczyszczalni œcieków

Majowy raport z TMP
Od czasu naszego ostatniego raportu z budowy Mostu Pó³nocnego sporo siê zmie-

ni³o. Od po³owy kwietnia, przy zachodnim przyczó³ku mostu trwaj¹ prace nad uk³ada-
niem kolejnych warstw nasypu – to ju¿ ostatnie warstwy. W tym samym czasie monto-

wane s¹ panele œciany oporowej – notabene najwy¿szej w kraju – znajduj¹cej siê po-
miêdzy Marymonck¹ i Wis³ostrad¹. Strop wiaduktu, stanowi¹cego przed³u¿enie ulicy

Farysa, jest ju¿ niemal gotowy – poza t¹ jego czêœci¹ (pó³nocn¹), która powstanie po

zakoñczeniu budowy kolektora oczyszczalni œcieków Czajka.

Czajka, które przebiegaj¹ w
tym momencie pod Wis³o-
strad¹. Dobiegaj¹ koñca pra-
ce przy tunelu kolejowym. Po-
wstaj¹ fundamenty i korpusy
wiaduktów przy ulicy Prozy.
Wysuniêty najbardziej na pó-
³noc element wiaduktu trasy
Mostu Pó³nocnego zosta³ ju¿
zamontowany, przy jego mon-
ta¿u konieczne by³o wstrzyma-
nie ruchu. Pozosta³e elemen-
ty bêd¹ montowane bez utrud-
nieñ komunikacyjnych.

Powsta³y objazdy miêdzy
Obrazkow¹, Myœliborsk¹ i Œwi-
dersk¹, po³o¿ono na nich tym-
czasow¹ nawierzchniê, przy-
pominamy, ¿e rondo przy bia-
³o³êckim komisariacie policji
zostanie zlikwidowane. Rów-
nolegle trwaj¹ prace przy prze-
budowie kanalizacji w okolicy
ronda. Powoli wy³aniaj¹ siê ko-
lejne, betonowe fragmenty
wiaduktu nad ulic¹ Œwidersk¹.

Do koñca maja zostanie
zrekonstruowany – znajduj¹-

cy siê w bezpoœredniej blisko-
œci Trasy Mostu Pó³nocnego
– odcinek wschodniej jezdni
ulicy Modliñskiej, wraz z kra-
wê¿nikami.

Warto pokusiæ siê o podsu-
mowanie choæby najwa¿niej-
szych prac przy budowie Mo-
stu Pó³nocnego. Mija ju¿ bli-
sko rok i miesi¹c od podpisa-
nia umowy na wykonanie  in-
westycji pomiêdzy inwesto-
rem - ZMID i wykonawc¹ – Pol
– Aqua S.A. Gotowy jest za-
chodni przyczó³ek wiaduktu
nad Marymonck¹ – filary, u³o-
¿ona jest niemal ca³a stalowa
konstrukcja. Wiadukt nad to-
rowiskiem tramwajowym (za-
chodnia jezdnia Marymonc-
kiej) ma gotowe fundamenty i
œciany, trwaj¹ jeszcze prace
przy stropie, rozpoczê³y siê
wykopy i zbrojenia pod wia-
dukt wschodniej jezdni Mary-
monckiej. Niemal gotowy jest
tunel tramwajowy, wiadukt
Wis³ostrady nad ulic¹ Prozy
ma ju¿ czêœæ fundamentów i
zbrojeñ. Podobnie jest ze
zjazdem z Mostu na Wis³o-
stradê, w kierunku £omianek.
Oba przyczó³ki wiaduktu  nad
Wis³ostrad¹ s¹ ju¿ gotowe,
oparta jest na nich ca³a stalo-
wa konstrukcja. Œciana opo-
rowa od Farysa do zachod-
niego przyczó³ka mostu – pra-
wie gotowa, k³adka pieszo –
rowerowa nad Wis³ostrad¹ –
brakuje jedynie balustrad.
Œciany i strop ma ju¿ wiadukt
nad Œwidersk¹, gotowy jest
wschodni przyczó³ek i zbroje-
nia filarów wiaduktu przy Ob-
razkowej. Za wykonane mo¿-
na uznaæ wszystkie l¹dowe
podpory mostu, bowiem
koñcz¹ siê ju¿ prace przy
dwóch ostatnich - podporach

konstrukcji tramwajowej. Wbi-
to ju¿ pale do podpór, które
bêd¹ umieszczone w korycie
rzeki. Zakoñczy³o siê nasuwa-
nie elementów stalowej kon-
strukcji mostu, do ostatnich
podpór l¹dowych od strony
Bia³o³êki. Trwa monta¿ stalo-
wej konstrukcji, najbli¿ej przy-
czó³ka, po stronie bielañskiej.
Nasypy – do 3/4 wysokoœci -
wykonano wzd³u¿ Œwider-
skiej, od Œwiderskiej do wa³u
przeciwpowodziowego, od
zachodniego przyczó³ka mo-
stu do Farysa. Powstaj¹ na-
sypy wzd³u¿ Obrazkowej i
miêdzy zachodnim i wschod-
nim przyczó³kami wiaduktu
Marymonckiej.

I najœwie¿sze wieœci z budo-
wy. W nocy z 4 na 5 maja zde-
montowano star¹ piesz¹ k³ad-
kê nad Wis³ostrad¹. By³o to
wyj¹tkowo spektakularne wi-
dowisko – rozbierana po kawa-
³ku, na trzech pomocniczych
podporach. Przez otwory wy-
ciête w konstrukcji przeci¹-
gniêto masywne ³añcuchy. Na
nich potê¿ny dŸwig unosi³ -
wczeœniej pociête - fragmenty
starej k³adki. Tu¿ przed zakoñ-
czeniem tej operacji, na nowej
k³adce odbywa³a siê próba ob-
ci¹¿eniowa. Zbiorniki z wod¹
doci¹¿y³y budowlê, zaœ przy-
rz¹dy pomiarowe zamontowa-
ne pod k³adk¹ mierzy³y stopieñ
jej ugiêcia. Nowa k³adka bê-
dzie dostêpna dla pieszych i
rowerzystów dopiero po za-
koñczeniu budowy TMP.

Nasz nastêpny raport z
budowy ju¿ wkrótce.

(egu)

Choæ projekt, jak siê oka-
za³o, jest przygotowywany od
kilku lat, nie poddano go ja-
kimkolwiek konsultacjom spo-
³ecznym, co pozwoli³oby na
wyeliminowanie licznych b³ê-
dów na wstêpnym etapie.
Pomimo ¿e prace s¹ ju¿ w
toku (przetarg na I czêœæ prze-
prowadzony zosta³ w roku
2009) zastrze¿enia Zwi¹zku
Stowarzyszeñ Praskich do
projektu trafi³y na rêce wice-
burmistrza Jaros³awa Sarny.
Uwagi wystosowa³o tak¿e
Stowarzyszenie Zielone Ma-
zowsze, od dawna dbaj¹ce o
jakoœæ projektów dróg rowe-
rowych w Warszawie.

We wnioskach strony spo-
³ecznej podnoszono kwestie
niezgodnoœci projektu ze
Strategi¹ Zrównowa¿onego
Rozwoju m.st. Warszawy, w
tym na pozostawienie zbyt
szerokich jezdni, aby fak-
tycznie by³o na nich mo¿liwe
uspokojenie ruchu. Zapropo-
nowano zwê¿enie jezdni
oraz wyeliminowanie uci¹¿-
liwego ruchu tirów doje¿d¿a-
j¹cych têdy do Carrefoura.
Inne uchybienia projektu do-
tycz¹ m.in.: zbyt w¹skich
chodników, niew³aœciwego
umiejscowienia latarni i Ÿle
wyznaczonych miejsc par-
kingowych.

Osobna grupa zarzutów
koncentruje siê na jakoœci
wybranych materia³ów i wy-
posa¿enia. Wbrew zalece-
niom konserwatorskim, za-
miast tradycyjnych p³yt chod-
nikowych wybrano tandetn¹
kostkê „bauma” oraz lampy
uliczne, nie pasuj¹ce do hi-

storycznej zabudowy. Wska-
zano na koniecznoœæ zasto-
sowania dobrej jakoœci niefa-
zowanych p³yt chodnikowych
lub niefazowanej du¿ej (min.
35 x 20 cm) kostki brukowej
w kolorze szarym.

Problemem okaza³ siê tak-
¿e brak nale¿ytej koordyna-
cji dzia³añ w samym urzêdzie.
Chodnik wzd³u¿ terenu „Ko-
nesera” wed³ug zatwierdzo-
nych projektów ma byæ przez
inwestora - BBI Development
- wykonany ze szlachetnych
materia³ów. Brak koordynacji
obu projektów mo¿e spowo-
dowaæ, ¿e zbudowane teraz
za spo³eczne pieni¹dze
chodniki na tym odcinku zo-
stan¹ wkrótce rozebrane i
wykonane od nowa.

Na razie w wyniku rozmów
z projektantami uda³o siê
przesun¹æ latarnie wypadaj¹-
ce na œrodku chodnika... Nie-
oficjalnie wiadomo, ¿e s¹ tak-
¿e szanse na ich zamianê na
pastora³y. Inne propozycje s¹
wci¹¿ analizowane, choæ har-
monogram jest napiêty. Pra-
ce ju¿ rozpoczêto, a ich za-
koñczenie we wrzeœniu jest
wymagane przez miasto w
zwi¹zku z rozpoczêciem bu-
dowy II linii metra.

W ostatnich dniach, pod-
czas zdejmowania asfaltu na
ul. Bia³ostockiej okaza³o siê,
¿e znajduje siê pod nim
œwietnie zachowany bruk ka-
mienny. Z pewnoœci¹ projekt
przebudowy powinien tak¿e
uwzglêdniæ mo¿liwoœæ od-
tworzenia tej historycznej
nawierzchni.

Kr.

Kontrowersje
wokó³ modernizacji
ul. Bia³ostockiej

Przygotowania do kolejnego etapu modernizacji ul. Bia-

³ostockiej zaalarmowa³y mieszkañców Pragi Pó³noc, nieza-
dowolonych z efektów dotychczasowych prac. Interwencja

Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego zaowocowa³a

postulatami skierowanymi do zarz¹du dzielnicy.



6  nowa gazeta praska

dokoñczenie ze str. 1

Biegacz deszczu siê nie boi
Zgodnie z przewidywania-

mi Ewy Zbonikowskiej, za-
stêpcy dyrektora ZOO, bieg
nie zaniepokoi³ ptaków ani
zwierz¹t, mieszkaj¹cych przy
g³ównej alei, któr¹ przebiega-
³a trasa. Dla geparda bieg to
krew ¿ycia, a obserwowanie
biegaj¹cych te¿ jest nies³y-
chanie emocjonuj¹ce.

Podobne odczucia mieli
wszyscy obserwatorzy,
szczególnie na widok zawod-
ników, którzy biegli, prowa-
dz¹c wózeczki z dzieæmi.

Zwyciêzca biegu g³ównego
– Mariusz Gi¿yñski (nr star-
towy 8) z Warszawy, pokona³
dystans10 km w 30 minut 42
sekundy; o 3 min. 2 s wyprze-
dzi³ £ukasza Kalaszczyñskie-
go z P³ocka, o 4 min. 15 s Se-
bastiana Polaka z Warszawy,
o 5 min. 7 s – Bartosza Mat-
czaka z Warszawy. IV i V
miejsce zajê³y panie: Maria
Czeœnik (36 min. 3 s) z War-
szawy i Renata Kaliñska (36
min. 25 s) z Piaseczna.

Na mecie wszyscy zawod-
nicy mogli zregenerowaæ si³y
dziêki napojom i s³odyczom
firmy Isostar. Podczas tego
relaksu 26-letni Przemys³aw
Kamiñski, mieszkaniec Pragi,
wokalista (nr startowy 994) po-
wiedzia³ nam, ¿e wzi¹³ udzia³
w biegu dla zdrowia i aby zdo-
byæ serce Ani. Poprzedniego

dnia w programie „Œpiewaj i
walcz”, dla niepe³nosprawne-
go dziecka z Gorzowa Wiel-
kopolskiego wyœpiewa³ spe-
cjalny chodzik i turnus rehabi-
litacyjny z opiekunem.

Dla lekarki z Centrum Zdro-
wia Dziecka, Karoliny Oskro-
by (nr 385) by³ to pierwszy
bieg. Do udzia³u zachêci³a j¹
kole¿anka z pracy, Agata Mi-
ko³ajczyk (nr 387), która
wczeœniej biega³a w marato-
nach. Choæ na szóstym kilo-
metrze prze¿y³a kryzys, za
rok pani Karolina znów pobie-
gnie dooko³a ZOO.

Uczniów SP 285: Justynê
(nr 286) oraz Juliê (nr 285) i
jej brata Mateusza (nr 405),
startuj¹cych w grupie klas I –
II, do udzia³u motywowa³ przy-
k³ad „biegaj¹cych” tatusiów.

Na starcie grup m³odych
zawodników by³o t³oczno. W
ka¿dej kategorii najpierw star-
towa³a grupa dziewcz¹t, po-
tem grupa ch³opców. Ten mo-
ment oraz wysi³ek na trasie
uwiecznia³o na zdjêciach wie-
lu rodziców i opiekunów. Ze
wzglêdu na padaj¹cy deszcz
rozpoczêcie biegów dzieciê-
cych nieco przyspieszono.
Kilku zawodników poœliznê³o
siê i przewróci³o na starcie,
ale to nie zniechêci³o ich do
biegu. Przedszkolaki  i ucznio-
wie klas I-II mieli do pokona-
nia trasê ok. 300 m, zawodni-

cy z klas III – IV - ok. 600 m
(jedna pêtla), z klas  V- VI –
ok. 1000 m (2 pêtle),  gimna-
zjaliœci – ok. 1500 m (3 pêtle).

O godzinie 13.30, przy s³o-
necznej pogodzie, nagrody
m³odym zwyciêzcom wrêcza-
li: Tomasz Kaliñski, dyrektor
DK „Praga” i Micha³ Drelich,
prezes firmy Sport Evolution.
Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Iza Jab³oñska i Jakub Piotro-
wicz (przedszkola); Marta
Chudorliñska i Miko³aj Ida-
siak (kl. I – II); Patrycja Mar-
kowicz i Bart³omiej Kielczyk
(kl. III – IV); Natalia Kaczmar-
ska i Damian Borowiec (kl. V

– VI); Iza Król i Mateusz Kus-
sakowski (gimnazja).

„Fantastyczna niedziela” –
powiedzia³  Mariusz Gi¿yñski,
obieraj¹c pami¹tkowy medal.
„Piêkna impreza, za rok na
pewno siê spotkamy” – zapo-
wiedzia³  Ryszard Chmielew-
ski. Burmistrz Jolanta Koczo-
rowska zapewnia³a, ¿e za-
rz¹d i rada dzielnicy zawsze
bêd¹ popieraæ takie inicjaty-
wy. Wszystkim podoba³a siê
maskotka II Biegu Dooko³a
ZOO: ¿ó³w B³yskawica. Jego
projekt, wykonany przez 10-
letni¹ Urszulê Wojtaœ z SP
258, zwyciê¿y³ w konkursie

na maskotkê. Wyró¿nienia
otrzyma³y: Julia S³odyczko i
Iwona Zwieracka.

W tym roku, podobnie jak
poprzednio, organizatorem
Biegu Dooko³a ZOO by³a
agencja marketingu sportowe-
go Sport Evolution. 1 maja pre-
zes Micha³ Drelich pe³ni³ kilka
funkcji jednoczeœnie: startera,
konferansjera, porz¹dkowego.
Jego praw¹ rêk¹ by³ Piotr Ja-
kóbik. Imprezê sponsorowa³y:
Adidas, Isostar i Centrum Han-
dlowe Wileñska.

10 000 z³ z op³at startowych
zawodników przekazane zo-
sta³o dzia³aj¹cej przy ZOO
Fundacji „Panda”. Pieni¹dze
przeznaczone bêd¹ na budo-
wê domku rehabilitacyjnego
dla bocianów, które z przy-

czyn losowych lub zdrowot-
nych nie bêd¹ mog³y odlecieæ
zim¹ do ciep³ych krajów.

Zanim rozpoczn¹ siê przy-
gotowania do III Biegu Do-
oko³a ZOO, Ogród zaprasza
wszystkich mi³oœników zwie-
rz¹t, ptaków, gadów i p³azów.
Mo¿na przyjœæ z w³asnym
kocem, po³o¿yæ siê na traw-
niku, zrobiæ piknik. U³atwie-
niem w dotarciu do ZOO jest
uruchomiony 1 maja autobus
444, kursuj¹cy co pó³ godzi-
ny z Dworca Centralnego do
Ogrodu Zoologicznego.

12 czerwca ZOO zaprasza
na imprezê specjaln¹ przy
wybiegu dla hipopotamów –
Koncert Chopinowski.

       K.

Fot. bieganie.pl

Projekt Zêbatka przedstawia

WYK£ADZINA W ROWERKI
czyli wyk³ady i spotkania na tematy oko³orowerowe

Czemu niektórzy wrzucaj¹ biegi, a inni je wyrzucaj¹? Co z okre-
sem na wyprawie? Gdzie nacisn¹æ, ¿eby uros³y œcie¿ki? Jakie za-
piêcia lubi¹ z³odzieje? Chcesz wiedzieæ – przyjdŸ na wyk³adziny.
16 maja - wyk³adzina 1 - Sama-rama-bez-dynama...

... czyli ostre ko³o —> godz. 14:00 OSIR, 16:00 Pomnik
Syrenki (ko³o Mostu Œwiêtokrzyskiego)

godz. 14:00 - jak dzia³a ostre ko³o, inicjatywy w Polsce i na
œwiecie, przegl¹d galerii, czy to zdrowe, czy to fajne i czemu tak,
gdzie w Polsce kupiæ czêœci? Opowiedz¹ i poka¿¹ Sabrina i Ola.

godz. 16:00 – chcesz siê przejechaæ na ostrym? PrzyjdŸ!
Masz ostre? PrzyjedŸ i daj innym siê przejechaæ!
30 maja – wyk³adzina 2 – Panieñska Wyprawka...

...czyli co trzeba wiedzieæ o wyprawach rowerowych —>
godz. 16:00 OSIR

Wybór roweru na wyprawê, rodzaje sakw, zaplanowanie
podró¿y, lista rzeczy niezbêdnych, pokaz pakowania, pokaz
zdjêæ z wypraw (Pribaltica, Borholm i Rugia). Opowiedz¹ i
poka¿¹ Paula i Monika.
13 czerwca - wyk³adzina 3 - Spaliny to kpiny, bilety to
bzdety...

... czyli rowerem po mieœcie —> 16:00 OSIR
Zalety roweru w mieœcie, polskie i zagraniczne przyk³ady

dobrych rozwi¹zañ, czego i jak mo¿na domagaæ siê od w³adz
Warszawy, masa krytyczna w Polsce i na œwiecie, prawo dro-
gowe, jak przypi¹æ rower, ¿eby mieæ po co wracaæ. Opowie i
poka¿e przedstawiciel Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Wyk³adzina jest bezp³atna i dostêpna dla wszystkich chêtnych.
Miejsce: kawiarnio-galeria OSIR, ul. Tamka 40.
Wyk³adzinê w Osirze wyk³ada kolektyw UFA w ramach Pro-

jektu Zêbatka.
www.zebatka.u-f-a.pl
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VMEBLE  (rok za³. 1996)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE

ZAPROJEKTUJEMY,  WYKONAMY,  ZAMONTUJEMY:

Oferujemy formy nowoczesne i klasyczne
oraz fotorealistyczne projekty.

Zapraszamy w godz. 9-17 (sobota 9-14) do nowego studia
po³¹czonego z hal¹ produkcyjno-stolarsk¹ w Warszawie

przy ul. Bia³o³êckiej 294b
tel/fax: 22 614-43-33, 501-147-312

e-mail: vmeble@wp.pl
lub studia przy ul. Niedzielskiego-¯ywiciela 2 paw.12

tel. 886-186-748
www.vmeble.pl

� meble kuchenne

� meble ³azienkowe

� sypialnie

� szafy i garderoby

� meble biurowe

� inne nietypowe zabudowy

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

Jako pierwszy zg³osi³ siê
27-letni mê¿czyzna; znalaz³

ofertê, odpowiadaj¹c¹ jego

wymaganiom i rozpocz¹³ pra-
cê. Pierwsza kobieta, 23-lat-

ka, wybra³a ofertê „archiwizo-
wanie dokumentów” – dla

m³odej osoby, studiuj¹cej w

systemie zaocznym.

Ka¿da osoba, przyjmuj¹ca

ofertê, wype³nia ankietê. Dal-
szy ci¹g sprawy jest monito-

rowany w PPP.

Przychodz¹ m³odzi ludzie

nie tylko z Warszawy. Wœród
zg³aszaj¹cych siê wiêcej jest

kobiet ni¿ mê¿czyzn. Niektó-

rzy przyznaj¹, ¿e zmusza ich

sytuacja ¿yciowa: mog¹ li-
czyæ tylko na siebie, musz¹

zarabiaæ.

Poœrednik pracy udziela

te¿ wskazówek uczniom

szkó³ œrednich, koñcz¹cym
gimnazjum i chc¹cym podj¹æ

pierwsz¹ pracê. Osobom,
szukaj¹cym zajêcia w kon-

kretnym zawodzie, s³u¿y

rad¹, udziela informacji, gdzie
mog¹ znaleŸæ specjali-

styczn¹ ofertê.

Najwiêkszym zaintereso-

waniem cieszy siê oferta dla
hostessy/promotora: praca

przy promocjach, np. promo-

cja marki, promocja us³ug,
degustacja w supermarkecie.

Osoby, które wyra¿¹ chêæ,
mog¹ zostaæ zakwalifikowa-

ne do programu „OHP jako
realizator us³ug rynku pracy”.

Wype³niaj¹ dodatkow¹ ankie-

tê, a poœrednik odbywa z nimi
indywidualne spotkania, po-

maga konstruowaæ ankiety

aplikacyjne, aktywnie poszu-
kiwaæ pracy przez internet.

Punkt Poszukiwania Pracy
jest jednostk¹ projektu „OHP

jako realizator us³ug rynku

pracy”, wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-

³ecznego. Adresatami Projek-
tu s¹ m³odzi ludzie (15 – 25
lat), w tym bezrobotni i nie-

aktywni zawodowo, wymaga-
j¹cy wsparcia na rynku pra-
cy; uczniowie i absolwenci
przygotowuj¹cy siê do wej-
œcia na rynek pracy, potrze-

buj¹cy pomocy w zakresie
doradztwa zawodowego, po-

œrednictwa pracy i szkolenia

zawodowego; osoby zagro-
¿one wykluczeniem spo³ecz-

nym, zaniedbane wychowaw-
czo, pochodz¹ce ze œrodo-

PPP na Pradze Pó³noc
Punkt Poœrednictwa Pracy przy ul. K³opotowskiego 15

lok. 1 dzia³a od stycznia bie¿¹cego roku. Do koñca kwiet-

nia trafi³o tu 187 m³odych ludzi, zainteresowanych pod-
jêciem pracy. Kim s¹, czego poszukuj¹? – zapytaliœmy

poœrednika pracy, Annê Zielsk¹.

5 maja kpt. lotnictwa Stanis³aw Judycki, cz³onek praskiego

Ko³a Sybiraków, obchodzi³ 99. urodziny. Od Sybiraków

Jubilat otrzyma³ ¿yczenia dwustu lat i bukiet kwiatów, od
naszej redakcji – zaproszenie do zaprezentowania swej

drogi ¿yciowej na ³amach „Nowej Gazety Praskiej”.

wisk niedostosowanych spo-
³ecznie.

Doradztwem i orientacj¹
zawodow¹ zajmuj¹ siê tak¿e:

Kluby Pracy, Mobilne Centra

Informacji Zawodowej, M³o-
dzie¿owe Centrum Kariery,

Oœrodki szkolenia Zawodo-
wego oraz Centralny Oœro-

dek Metodyczny Informacji

Zawodowej OHP.

Praski Punkt Poœrednictwa

Pracy czynny jest od poniedzia-
³ku do pi¹tku w godz. 7.45 –

15.45. Informacje na temat ofert
pracy mo¿na uzyskaæ przez

internet: www.mbp.ohp.pl oraz

telefonicznie pod numerem
22 497 08 56.

Uruchomiony 1 maja 2009
roku Projekt „OHP jako reali-

zator us³ug rynku pracy” za-
wiera nazwê Ochotnicze Huf-

ce Pracy - organizacji, która

zosta³a powo³ana 13 czerw-
ca 1958 roku, uchwa³¹ Rady

Ministrów i nawi¹zywa³a do
tradycji Junackich Hufców

Pracy z 1936 roku. Projekt

bêdzie realizowany do 31
grudnia 2013 roku.

            K.

Kwiaty dla Jubilata

W koncercie wziêli udzia³ dwaj uczniowie Zespo³u Pañstwo-

wych Szkó³ Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w
Warszawie w klasie organów prof. Emilii Dziubiñskiej, Adam

Jastrzêbski i Marek Smoczyñski. Wykonali oni szereg utwo-
rów Jana Sebastiana Bacha (1685-1750) oraz tworz¹cych

nieco wczeœniej kompozytorów, Nicolausa Bruhnsa (1665-

1697) i Dietricha Buxtehude (1637-1707), czo³owych przed-
stawicieli pó³nocnoniemieckiej szko³y organowej.

Dziêki œwietnej akustyce tarchomiñskiej œwi¹tyni, wspaniale
zabrzmia³y barokowe preludia, chora³y i fugi. M³odzi artyœci za-

prezentowali utwory sakralne, inspirowane tematyk¹ biblijn¹. Na
zakoñczenie koncertu Adam Jastrzêbski wykona³ Fantazjê g-

moll Jana Sebastiana Bacha, któr¹ kompozytor napisa³ na wieœæ

o œmierci ¿ony. W fantazji, jak i we wczeœniejszych utworach
m³odzi wirtuozi organów ukazali bogate brzmienie nowego in-

strumentu, co, mamy nadziejê, jest pocz¹tkiem wielu nastêp-
nych muzycznych wydarzeñ.                           Joanna Kiwilszo

Koncert organowy
9 maja w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej

Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê koncert muzyki
organowej niemieckiego baroku. W ten sposób nast¹pi³a

inauguracja nowych organów piszcza³kowych, zamonto-

wanych w tej œwi¹tyni pod koniec ubieg³ego roku.Prawnik radzi

Jeden z Klientów naszej

Kancelarii, Pan X, chcia³ do-
wiedzieæ siê, na jak¹ czêœæ

maj¹tku po zmar³ym ojcu
(Panu Y), który nie pozosta-

wi³ testamentu, mo¿e liczyæ.

Pan Y by³ ¿onaty z Pani¹ Y, z
któr¹ mieli 5 dzieci. Innych
potomków Pan Y nie posia-

da³. W krêgu osób uprawnio-
nych do dziedziczenia zna-

leŸli siê wiêc: ¿ona spadko-
dawcy oraz 5 dzieci. Pan X
s¹dzi³, i¿ 6 spadkobierców

dziedziczy w czêœciach rów-
nych, a wiêc jego udzia³

spadkowy wynosi 1/6 ca³oœci
spadku. Pan X by³ jednak w
b³êdzie, poniewa¿ w krêgu

osób powo³anych do dziedzi-
czenia jest równie¿ ma³¿onek

spadkodawcy, którego udzia³
nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1/4
ca³oœci spadku. W zwi¹zku z

tym, Pani Y, czyli ¿ona spad-
kodawcy, dziedziczy 1/4 ca-

³oœci spadku, natomiast dzie-
ci spadkodawcy dziedzicz¹

pozosta³¹ czêœæ, czyli 3/4
ca³oœci spadku, w czêœciach

równych. Dlatego te¿ Pan X
otrzyma nie 1/6, a 3/20 ca³o-

œci spadku. Natomiast, gdy-

by jedno z dzieci spadkodaw-

cy nie do¿y³o otwarcia spad-

ku, a pozostawi³oby ono swo-
je dzieci, wówczas jego

udzia³ spadkowy, przypada-

³by jego dzieciom, czyli wnu-

kom spadkodawcy, w czê-

œciach równych. Abstrahuj¹c

od tego konkretnego przy-

padku, mo¿liwa jest równie¿

sytuacja, w której spadko-

dawca nie pozostawia dzieci

ani dalszych zstêpnych, czyli

wnuków lub prawnuków. W

takim wypadku, do dziedzi-

czenia powo³ani s¹ ma³¿o-

nek, rodzice i rodzeñstwo

spadkodawcy. Je¿eli ma³¿o-

nek dziedziczy z zbiegu z ww.

osobami, to jego udzia³ spad-

kowy nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿

1/2 ca³oœci spadku.

Podstawa prawna: Kodeks

cywilny (Dz.U.64.16.93) art.

931. § 1, art. 932. § 1.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6,

tel. (22) 215-69-84,

(22) 698-22-19

tel. kom. 500-020-048,

515-134-071

Dziedziczenie w przypadku
braku testamentu spadkodawcy

Du¿ym zainteresowaniem wœród klientów Kancelarii
ciesz¹ siê porady dotycz¹ce prawa spadkowego. W zwi¹z-

ku z tym ponawiamy seriê artyku³ów dotycz¹cych dzie-
dziczenia. W poni¿szym artykule przedstawiê zasady

dziedziczenia ustawowego, tj. dziedziczenia w przypad-

ku, gdy spadkodawca nie sporz¹dzi³ testamentu.
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Pomocni i ¿yczliwi…
… dla kobiet w ci¹¿y. W dwóch s³owach mo¿na zawrzeæ przes³a-

nie kampanii informacyjno-edukacyjnej, któr¹ Zarz¹d Transportu Miej-
skiego w Warszawie rozpocz¹³ 4 maja, pod has³em „Przyjacielu,
ust¹p miejsca”. Podró¿uj¹c komunikacj¹ publiczn¹ kobieta w ci¹¿y
musi byæ bezpieczna i czuæ siê bezpiecznie wœród ludzi. Dlatego,
kiedy spotkamy j¹ w autobusie, tramwaju, metrze, poci¹gu podmiej-
skim, na przystanku, na peronie - b¹dŸmy pomocni i ¿yczliwi.

Zyskaliœmy wa¿nych partnerów. Patronat merytoryczny spra-
wuje Instytut Matki i Dziecka. Wspó³pracujemy realizuj¹c tê kam-
paniê z miesiêcznikiem „M jak mama”, który przeprowadza po-
dobn¹ akcjê pod has³em „Wiêcej ¿yczliwoœci dla ciê¿arnych!”.
Kiedy redakcja og³osi³a zamiar jej przeprowadzenia, z wielu li-
stów, jakie do niej nap³ynê³y „wy³oni³ siê obraz spo³eczeñstwa,
które nie szanuje przysz³ych matek”. Podobn¹ opiniê przekaza³
nam S³awomir Janus, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka: „Ko-
biety w ci¹¿y czêsto czuj¹ siê niezrozumiane i pomijane przez
spo³eczeñstwo. Niestety, nie jest rzadkoœci¹ okazywanie nie-
chêci i ignorowanie kobiet w ci¹¿y w œrodkach komunikacji pu-
blicznej. Dlatego potrzebne jest uprzytomnienie wszystkim, ¿e
ustêpuj¹c miejsca kobiecie ciê¿arnej, dbamy przede wszystkim
o zdrowie i bezpieczeñstwo jej nienarodzonego dziecka, a nie
tylko o jej samopoczucie”. Zainteresowani kampani¹ ZTM s¹
m³odzi ludzie, czyli g³ówni adresaci naszego has³a. Pozyskali-
œmy jako partnera portal dlastudenta.pl.

Problematyka pomocy i ustêpowania miejsca wszystkim potrze-
buj¹cym – starszym, niepe³nosprawnym, kobietom w ci¹¿y jest wpi-
sana na sta³e w dzia³ania edukacyjno-informacyjne ZTM. Chce-
my, aby jej przes³anie przebija³o siê na co dzieñ do œwiadomoœci
pasa¿erów komunikacji publicznej, szczególnie do m³odych ludzi.
Promowania postaw pasa¿era uczulonego na potrzebuj¹cych po-
mocy nie ograniczamy do apelowania o ustêpowanie miejsca tyl-
ko tam, gdzie znajduj¹ siê miejsca oznaczone piktogramami. B¹dŸ-
my pomocni we wnêtrzu pojazdu, na przystanku, na peronie.

Zaczêliœmy od kampanii dotycz¹cej ustêpowania miejsca ko-
bietom w ci¹¿y, poniewa¿ uznaliœmy, po wielu konsultacjach, ¿e w
œrodkach komunikacji publicznej w³aœnie kobieta w ci¹¿y jest na-
ra¿ona na niebezpieczeñstwo w przypadku nag³ego hamowania,
jazdy w t³oku. Dodatkowo, w koñcowym okresie przed rozwi¹za-
niem jest jej po prostu ciê¿ko. Przysz³ej mamie przede wszystkim
potrzebne jest poczucie bezpieczeñstwa. Niestety, w codziennym
pêdzie – czêsto nieœwiadomie, potrzeby kobiet w ci¹¿y s¹ margi-
nalizowane a prawa do ochrony naruszane. Nie wymagajmy od
przysz³ych mam, aby same prosi³y o ust¹pienie miejsca. Dlatego
warto nieustannie pamiêtaæ o haœle kampanii ZTM „Przyjacielu,
ust¹p miejsca” i byæ „pomocnym i ¿yczliwym” dla przysz³ych mam.

Zmiany tras
W zwi¹zku z budow¹ kolektora przesy³owego do Oczyszczalni

Œcieków „Czajka” od 5 maja do odwo³ania (ok. 3 miesi¹ce) linie 508
i N13 s¹ skierowane na trasy objazdowe (tylko w jednym kierunku):
508 - METRO MARYMONT – ... – most Grota-Roweckiego – Modliñ-
ska – Œwiatowida – Myœliborska – Porajów – ... – NOWODWORY;
N13 - DW. CENTRALNY – ... – Jagielloñska – Modliñska –
Œwiatowida – Myœliborska – Porajów – ... – CHOSZCZÓWKA.

Kursowanie linii 508 odbywaæ siê bêdzie wg specjalnego roz-
k³adu jazdy. Jednoczeœnie ulega zawieszeniu funkcjonowanie
przystanku PORAJÓW 02. W zastêpstwie zawieszonego uru-
chomione zostan¹ przystanki zastêpcze:

- PORAJÓW 52 zlokalizowany w ul. Myœliborskiej, 103 m przed
przystankiem 02 – obowi¹zuj¹cy dla linii 186, 503, 509, 510
(jako sta³y), N53 i N63 (jako warunkowy);

- PORAJÓW 54 zlokalizowany w ul. Porajów, 71 m przed ul.
Myœliborsk¹ – obowi¹zuj¹cy dla linii 211 (jako sta³y).

SprawdŸ, czy s¹ jeszcze bilety
Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadzi³ kolejn¹, u¿yteczn¹

funkcjê na swojej stronie internetowej. Ka¿dy pasa¿er, zainte-
resowany podró¿¹ tramwajem wodnym, omnibusem konnym lub
rejsem do Serocka mo¿e teraz sprawdziæ dostêpnoœæ miejsc,
konkretnego dnia i o konkretnej godzinie.

Do wyszukiwarki wolnych miejsc mo¿na dostaæ siê „wchodz¹c”
w zak³adkê „linie turystyczne”, która znajduje siê z lewej strony
witryny ZTM. Po rozwiniêciu menu nale¿y wybraæ opcjê ostatni¹
– „sprawdŸ miejsca”. Potem wybieramy tylko œrodek transportu
który nas interesuje (omnibus konny, tramwaj wodny lub rejs do
Serocka)  i datê. Po chwili na monitorze ukazuje siê liczba do-
stêpnych miejsc na wszystkie rejsy lub kursy danego dnia.

Buspas na trasie AK
Nowy buspas w Warszawie zacz¹³ funkcjonowaæ w nocy z

30 kwietnia na 1 maja. Autobusy komunikacji miejskiej maj¹ do
dyspozycji 1,5-kilometrowy szybki korytarz na Trasie Armii Kra-
jowej, pomiêdzy ulic¹ S³owackiego a Wis³ostrad¹ (w kierunku
mostu Grota-Roweckiego).

Buspas obowi¹zuje przez ca³¹ dobê. Nie utrudnia ruchu prywatnych
samochodów, poniewa¿ jest wytyczony na dotychczasowym pasie awa-
ryjnym. Mog¹ z niego korzystaæ tak¿e licencjonowane taksówki.

Na odcinku, na którym zosta³ wytyczony buspas, szczegól-
nie w godzinach szczytu tworz¹ siê korki. Teraz autobusy mog¹
je omijaæ, dziêki czemu pasa¿erowie zaoszczêdz¹ czas.

W Warszawie obecnie dzia³a ju¿ ponad 30 kilometrów buspa-
sów. Na wdro¿enie czeka, zatwierdzony przez miejskiego in¿y-
niera ruchu projekt pasa autobusowego w Alejach Jerozolimskich.
Planowane, tymczasowe buspasy usprawni¹ przejazd przez mia-
sto podczas budowy centralnego odcinka II linii metra.

ZTM informuje

12 maja o godzinie 10 w
bia³o³êckim Oœrodku Pomo-
cy Spo³ecznej (przy ul. Mary-
wilskiej 44) odbêdzie siê
pierwsze spotkanie Klubu
Mam. Inicjatorka klubu, Nata-
lia Radzka, wyjawia:

G³ównym powodem, dla
którego walczy³am o klub,
by³a potrzeba znalezienia
miejsca i krêgu wsparcia dla
mnie samej. Kontakty z ma-
mami z klubów w innych
dzielnicach ka¿¹ mi s¹dziæ,
¿e nie jestem odosobniona w
swoich potrzebach. Takich
miejsc w naszej dzielnicy, a
zw³aszcza w „zielonej Bia³o-
³êce” nie ma – to nie do po-
myœlenia, ¿eby w XXI wieku
dziecko karmiæ na kamieniu

w polu, bo nie ma ¿adnego
miejsca, ¿eby gdzieœ przy-
si¹œæ, a odleg³oœci do poko-
nania z wózkiem s¹ ogrom-
ne. Natalia Radzka opowia-
da, jak klub powstawa³:

Najpierw by³o spotkanie w
Urzêdzie Dzielnicy z wicebur-
mistrzem ds. oœwiaty Andrze-
jem Opolskim; by³a na nim
obecna naczelnik wydzia³u
polityki spo³ecznej – Ewa Do-
brosielska. Po 15 minutach
sta³o siê jasne, ¿e dzielnica
nie dysponuje lokalami, a p.
Dobrosielska zasugerowa³a
kontakt w tej sprawie z pre-
zes bia³o³êckiego TPD. Spo-
tkania do dziœ nie uda³o mi siê
sfinalizowaæ, poniewa¿ pani
prezes jest osob¹ bardzo za-

jêt¹. Kroki skierowa³am do
bia³o³êckiego OPS, gdzie
opowiedzia³am paniom, co
chcia³abym robiæ i dlaczego.
Pomys³ spodoba³ siê, zapo-
znano mnie z pracownikiem
socjalnym OPS – Ann¹
Szczepañsk¹, z któr¹ praco-
wa³am nad programem i ma-
teria³ami informacyjnymi o
klubie. Mam wiele pomys³ów,
jednak na razie szczegó³ów
nie zdradzê – du¿o zale¿eæ
bêdzie od oczekiwañ samych
uczestniczek – podczas
pierwszych spotkañ zamie-
rzam przeprowadziæ ankietê
wœród pañ.

Anna Szczepañska z bia-
³o³êckiego OPS zaprasza
wszystkie mamy, chc¹ce
wspólnie realizowaæ pomys³y
zwi¹zane z aktywnym i kre-

atywnym  prze¿ywaniem ma-
cierzyñstwa, dodaj¹c: Ide¹
tego miejsca jest stworzenie

warunków do rozwoju osobi-
stego mam, co bêdzie prze-
k³ada³o siê na dojrzalsze re-
lacje z pociechami i partne-
rami, gdy¿ zadowolone
mamy, to uœmiechniête dzie-
ci i szczêœliwe rodziny.

Zajêcia odbywa³æ siê bêd¹
w ka¿d¹ œrodê w godzinach
10-12. Informacja o terminach
spotkañ bêdzie zamieszczana
na stronie internetowej OPS
dz. Bia³o³êka m.st. Warszawy:
www.opsbialoleka.waw.pl

Kontakt: Natalia Radzka

tel. 512-219-466,

email: nataliaj@ravnet.pl

oraz Anna Szczepañska

22 300-20-45 (46, 47),

bialoleka_specjalistyka@op.pl

Szkoda, ¿e klub mieœci siê
w takim miejscu – nie wszyst-
kie mamy ze swoimi malu-
chami mog¹ sobie pozwoliæ
na dojazd do ul. Marywilskiej
w³asnym samochodem, gdy¿

komunikacja miejska, nieste-
ty, nie kursuje zbyt czêsto.

Edyta Kolasiñska-Bazan

Klub Mam na Bia³o³êce
Matka, zajmuj¹ca siê w domu ma³ym dzieckiem, to kobie-

ta skazana na siebie – m¹¿/partner przebywa d³ugie godzi-
ny poza domem, a ona czuje siê samotna, czêsto bezradna,
stopniowo opuszcza j¹ poczucie w³asnej wartoœci – warto
wiêc odwiedziæ nowo powsta³y Klub Mam na Bia³o³êce.
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Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Chyba jeszcze nigdy ¿aden
prezydent stolicy nie otrzyma³
absolutorium tak bezboleœnie,
jak Hanna Gronkiewicz - Waltz
w ostatnim roku swojej kadencji.
Rada Miasta mia³a zajmowaæ siê
sprawozdaniem z wykonania bu-
d¿etu Warszawy za 2009 roku na
sesji 22 kwietnia, jednak ze
wzglêdu na tragediê pod Smo-
leñskiem i liczne pogrzeby jej
ofiar postanowiono prze³o¿yæ po-
siedzenie na kolejny tydzieñ. To
oznacza³o, ¿e sesja odbêdzie siê
praktycznie w ostatnim momen-
cie, bo zgodnie z ustaw¹ prezy-
dent ma czas na otrzymanie ab-
solutorium do koñca kwietnia.

Coroczne g³osowanie abso-
lutorium to znacz¹ca data w ka-
lendarzu samorz¹dowej polity-
ki, bo jest to nic innego jak pod-
sumowanie i zatwierdzenie -
b¹dŸ nie - dzia³alnoœci urzêdu-
j¹cego prezydenta za dany rok.
Jest to wspania³a okazja,
przede wszystkim dla opozycji,
do wytkniêcia wszelkich b³êdów
rz¹dz¹cych. Do tej pory PiS
skrzêtnie z tego korzysta³
zw³aszcza, ¿e urzêduj¹ca pani
prezydent jest zarazem wice-
przewodnicz¹c¹ Platformy Oby-
watelskiej, czyli przeciwnikiem
znacz¹cym. Dlatego w ci¹gu
ostatnich trzech lat tej kadencji
sesje absolutoryjne potrafi³y
trwaæ po kilkanaœcie godzin i
mia³y charakter ogromnych po-
litycznych awantur, zazwyczaj
zreszt¹ ma³o merytorycznych.

W tym roku ze wzglêdu na
atmosferê po tragedii, PiS po-
stanowi³ ograniczyæ swój g³os
w dyskusji na temat wykonania

bud¿etu jedynie do jednego wy-
st¹pienia klubowego i tym sa-
mym œladem pod¹¿y³y kluby
radnych Lewicy (SLD) i Platfor-
my Obywatelskiej. Ci ostatni z
pewnym westchnieniem ulgi,
gdy¿ jako cz³onkowie PO maj¹
zawsze zadanie wredne, bo
chc¹c czy nie chc¹c musz¹ po-
pieraæ pomys³y i bezdyskusyj-
nie broniæ dzia³añ Hanny Gron-
kiewicz - Waltz czasem nawet
wbrew swojej woli. Tym razem
nie by³o takiej potrzeby.

Sesja absolutoryjna 27 kwiet-
nia przebieg³a wiêc ³agodnie.
Wprawdzie b³êdy wytkn¹³ Han-
nie Gronkiewicz - Waltz nie tyl-
ko opozycyjny PiS, lecz równie¿
wspieraj¹cy j¹ SLD, ale obrady
przebiega³y w atmosferze spo-
kojnej. Byæ mo¿e, chyba nawet
za spokojnej, bo œmiem twier-
dziæ, ¿e pani prezydent siê tro-
chê upiek³o. Obciê³a inwestycje
(szczególnie na Pradze) du¿o
bardziej, ni¿ wymaga³ tego kry-
zys i nie wyci¹gnê³a konse-
kwencji wobec winnych zbyt
ma³ych przychodów miasta
chocia¿by z zaplanowanych
sprzeda¿y nieruchomoœci. Po-
nadto, gdy okaza³o siê, ¿e kry-
zys nie by³ dla Warszawy taki
straszny i w kasie miasta pozo-
sta³y nadwy¿ki pieniêdzy, to
zamiast przywróciæ inwestycje
Hanna Gronkiewicz - Waltz ka-
za³a je bez sensu przeznaczyæ
na zmniejszenie zad³u¿enia

stolicy, mimo ¿e by³o ono na
bardzo bezpiecznym poziomie.

Ostatecznie Sojusz Lewicy
Demokratycznej zag³osowa³ -
aczkolwiek warunkowo - za
udzieleniem pani Gronkiewicz
absolutorium, bo generalnie z
danych nam i warszawiakom
obietnic w przewa¿aj¹cej czê-
œci akurat w 2009 roku siê wy-
wi¹za³a. Poza tym po raz kolej-
ny mieliœmy na uwadze, ¿e tu
chodzi o samorz¹d i podeszli-
œmy do sprawy merytorycznie,
a nie politycznie. Szkoda tylko,
¿e tak nie rozumuj¹ partyjni ko-
ledzy Hanny Gronkiewicz -
Waltz np. z Legnicy, gdzie rad-
ni PO po raz kolejny zag³oso-
wali z przekory i bezsilnej z³o-
œci przeciwko naszemu prezy-
dentowi i o politycznych moty-
wach tego mówi¹ otwarcie. Ale
có¿ - punkt widzenia zale¿y od
miejsca siedzenia...

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

17 kwietnia 2010 roku mia³a
siê odbyæ jubileuszowa konfe-
rencja dwudziestolecia Komite-
tów Obywatelskich „Solidar-
noœæ”, która zosta³a odwo³ana
z powodu ¿a³oby narodowej.
Dziœ mamy okr¹g³¹ rocznicê
wydarzeñ, których kulminacyj-
nym punktem by³y pierwsze
wolne wybory do rad gmin w
dniu 27 maja 1990 roku. Wcze-
œniej przez piêædziesi¹t lat nie
by³o w Polsce w ogóle samo-
rz¹du, a jego wy¿sze szczeble
pojawi³y siê dopiero w 1999
roku. Przez ca³e lata dziewiêæ-
dziesi¹te zamiast powiatów na-
dal mieliœmy urzêdy rejonowe,
a o rozwój województw dbali
wy³¹cznie urzêdnicy rz¹dowi.

Kto, oprócz uczestników
tego ruchu i historyków, jesz-
cze pamiêta, czym by³y Komi-
tety Obywatelskie, jak wa¿n¹
rolê w Polsce spe³ni³y? Nawet
w materia³ach informacyjnych
konferencji pominiêto w nazwie
Komitetów s³owo „Solidar-
noœæ”, zgodnie ze stanem rze-
czy pod koniec ich dzia³alnoœci,

ale wbrew temu, czym by³y w
swoim najlepszym okresie.

Oddolny ruch Komitetów
Obywatelskich powstawa³ spon-
tanicznie w miastach, miastecz-
kach i wsiach pod wp³ywem
wydarzeñ wiosny 1989 roku.
PRL siê koñczy³a, w stolicy ko-
muniœci oddawali w³adzê cen-
traln¹, a w terenie organizowa-
³o siê pospolite ruszenie. Naj-
pierw dzia³acze lokalnych Komi-
tetów pomogli kandydatom „So-
lidarnoœci” w czerwcowych wy-
borach do Senatu i kontraktowe-
go Sejmu, a po wakacjach za-
czêli siê przygotowywaæ do
przejêcia w³adzy od lokalnych
kacyków partyjnych. Atmosfera
by³a trochê taka, jak przy roz-
brajaniu Niemców w 1918 roku.

Coraz czêœciej mówiono o
wolnych wyborach do rad na-
rodowych - tak nazywa³a siê
fasadowa w³adza lokalna w
PRL. Oddolny ruch obywatelski,
wsparty przez nieliczn¹ wów-
czas grupê ekspertów z prof.
Jerzym Regulskim na czele,
przygotowywa³ najwa¿niejsz¹ i

Dwadzieœcia lat

Rada wielu

Bie¿¹ce wydarzenia kampa-
nii wyborczej a¿ prosz¹ siê, by
o nich wspomnieæ. Prawo i
Sprawiedliwoœæ nigdy dot¹d nie
uzyska³o w regionie warszaw-
skim wiêcej ni¿ 30 tys. podpi-
sów pod swoimi listami. Zbiera-
j¹c podpisy popieraj¹ce kandy-
daturê Jaros³awa Kaczyñskie-
go na Prezydenta RP przekro-
czyliœmy 130 tysiêcy i ustano-
wiliœmy rekord wœród struktur
PiS w kraju. A zajê³o nam to
po³owê czasu, w którym podpi-
sy zbiera³a PO. Nie jest to jed-
nak zas³uga struktur partii, ale
naszych sympatyków i wszyst-
kich tych obywateli, którzy w
poczuciu odpowiedzialnoœci za
losy kraju poœwiêcili swój czas i
energiê tej akcji. Takich osób
jest wiele. Do naszego komite-
tu w Bia³o³êce chce przyst¹piæ
dwa razy tylu kandydatów, ilu
obecnie cz³onków liczy.

Na naszych oczach powsta-
je ruch spo³eczny. Ruch ludzi,
którym zale¿y. Którym nie jest
obojêtne, w jakim kierunku bê-
dzie pod¹¿a³a Polska. Bo w
Polsce ¿yjemy i w niej bêd¹ ¿yæ
nasze dzieci. Na studiach uczo-
no mnie, ¿e nasz patriotyzm jest
plemienny i emocjonalny. ¯e
silnie prze¿ywamy zbiorowe
uczucia i wiêŸ z naszym naro-
dem, ale jesteœmy s³abo zwi¹-
zani z pañstwem. ̄ e chêtnie ki-
bicujemy reprezentacji, ale nie
dbamy o czystoœæ ojczystego
jêzyka i oszukujemy na podat-
kach. Wydaje mi siê, ¿e tego sa-
mego uczyli chyba wiêkszoœæ
komentatorów medialnych.

Owszem, czêœciowo to
prawda. Czasem widzê w par-
ku przy ul. Strumykowej m³od¹
matkê przeklinaj¹c¹, jak
szewc. Mam ochotê zapytaæ,
czy chce, aby jej dziecko jako
pierwsze s³owo zamiast
„mama” powiedzia³a „ku…a”.
Sprawa podatków te¿ siê zga-
dza. Doœwiadczenia Polaków
z nowoczesn¹ organizacj¹
pañstwow¹ to przecie¿ tylko
zaborcy, Niemcy i Rosjanie z
dwudziestoletni¹ zaledwie
przerw¹ niepodleg³oœci. Obec-
ne 20 lat nie by³o w stanie
prze³amaæ nieufnoœci Polaków
do pañstwa. Du¿a czêœæ
urzêdników zachowuje siê
zreszt¹ nadal jak carscy czy-
nownicy, a nie s³udzy Rzeczy-
pospolitej. Ale maj¹c w ser-
cach postaci takie, jak W³ady-
s³aw Stasiak, czy S³awomir
Skrzypek, odzyskamy nasze
pañstwo.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Twitter: Maciejowski_waw

130 tysiêcy

Ch³odnym okiem

Rozsypa³ siê worek z planami
miejscowymi. Niedawno na sesji,
27 kwietnia, opiniowany by³ mpzp
Pragi Centrum, a dzieñ póŸniej
zosta³ wy³o¿ony do opiniowania
mpzp rejonu Dworca Wschodnie-
go. Plan ten obejmuje tereny w
dzielnicach Praga Pó³noc i Pra-
ga Po³udnie ograniczone:

„- od pó³nocnego zachodu:
ulicami Sprzeczn¹, Targow¹,
Kijowsk¹, Markowsk¹ oraz lini¹
wyznaczon¹ przez krawêdŸ ta-
rasu przed budynkiem przy ul.
Kijowskiej 11 i lini¹ wyznaczon¹
przez wschodni¹ œcianê budyn-
ku przy ul. Tysi¹clecia, jak rów-
nie¿ ul. Podlask¹,

- od pó³nocnego wschodu:
lini¹, któr¹ wyznacza zachodnia
œciana hali zak³adu sprê¿yn
FSO i jej przed³u¿eniem do na-
sypu kolejowego oraz lini¹ wy-
znaczon¹ przez zachodni¹ œcia-
nê budynku przemys³owego,
zlokalizowanego na zamkniêciu
ul. Nowiñskiej, biegn¹c¹ przez
tereny PKP do ul. ¯upniczej,

- od po³udniowego wscho-
du: ulicami ¯upnicza i B. Jo-
selewicza oraz wschodni¹ lini¹
zabudowy ul. Lubelskiej i jej
przed³u¿eniem do jeziorka
Kamionkowskiego,

- od po³udnia: pó³nocn¹ lini¹
brzegow¹ Jeziorka Kamion-
kowskiego i jej przed³u¿eniem
do zachodniej granicy Parku im.
I. Paderewskiego, zachodni¹
granic¹ Parku im. I. Paderew-
skiego, pó³nocn¹ granic¹ par-
kingu i pó³nocn¹ krawêdzi¹ alei
pieszej po³o¿onej na pó³noc od
pomocniczego boiska treningo-
wego i jej przed³u¿eniem do li-
nii kolejowej, granic¹ dzielnic
Praga Po³udnie i Praga Pó³noc
biegn¹c¹ wzd³u¿ linii kolejowej
oraz ul. Zamoyskiego.”

Szczegó³owo z zapisami pla-
nu ka¿dy mo¿e siê zapoznaæ
jeszcze do 28 maja, w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy, PKiN, pl.
Defilad 1 piêtro XVII lub w siedzi-
bie Urzêdu dzielnicy Praga Pó-
³noc w godz. od 8.00 do 16.00
ewentualnie na stronie interneto-
wej http://bip.warszawa.pl/Menu-

_przedmiotowe/ogloszenia_infor-
macje/Plan_zagospodarowania-
_rejonu_Dworca_Wschodniego-
_wylozenie.htm.

Nad przyjêtymi w projekcie
planu miejscowego rozwi¹zania-
mi 14 maja odbêdzie dyskusja
publiczna w siedzibie Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy,
PKiN, pl. Defilad 1, piêtro XX,
sala nr 2018, o godz. 16.00.
Spraw¹ tak¿e bêd¹ siê zajmo-
wa³y merytoryczne komisje rady
dzielnicy i zapewne rada dziel-
nicy na swoim najbli¿szym po-
siedzeniu 17 maja. Plan ten jest
szczególnie wa¿ny. Obejmuje
bowiem rejony bezpoœrednio
zwi¹zane z zapleczem EURO
2012, Dworzec Wschodni, przy-
stanek kolejowy Warszawa -
Stadion, planowany terminal au-
tobusowy, za³o¿enia Trasy Ty-
si¹clecia i Nowo-Kijowskiej lub
jak kto woli przed³u¿enia trasy
mostu Œwiêtokrzyskiego. Ju¿ we
wstêpnej fazie budzi³ opory i wie-
le kontrowersji poprzez próbê
mocnej ingerencji w strukturê ist-
niej¹cego uk³adu urbanistyczne-
go. Co autorzy planu, czyli po-
nownie firma Dawos nam zapre-
zentuj¹, zobaczymy. Tak czy ina-
czej ka¿dy mo¿e sk³adaæ uwagi
co do planu na piœmie do Prezy-
denta m.st. Warszawy, pl. Defi-
lad 1; 00-901 Warszawa, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia
18 czerwca 2010 r. Rada dziel-
nicy zapewne to uczyni.

Ireneusz Tondera

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Plany miejscowe 2

POzytywnie

Wyj¹tkowo nie bêdzie na te-
mat problemów lokalnych.
Uwa¿am, ¿e trzeba jak najwiê-
cej pisaæ na temat tego, co siê
wydarzy³o w Grecji, w kontek-
œcie upadku zasad socjalizmu
w gospodarce ka¿dego kraju.
Niestety, polska gospodarka
jest tak¿e zara¿ona szerz¹cym
siê wœród wielu partii politycz-
nych duchem socjalizmu, nazy-
wanego czêsto populistycznie
wra¿liwoœci¹ spo³eczn¹. W
wielu dziedzinach gospodarki
nadal niezwykle silne s¹ zwi¹z-
ki zawodowe, za którymi stoj¹
politycy „wra¿liwych partii”, cze-
go skutkiem s¹ wyp³aty, podob-
nie jak to mia³o miejsce w Gre-
cji – trzynastych i czternastych
pensji oraz gwarancje zatrud-
nienia dla pracowników na wie-
le lat. Nadal wiele osób, podej-
muj¹c decyzje wyborcze, po-
piera kandydatów, obiecuj¹-
cych wzrost transferów socjal-
nych z bud¿etu pañstwa.

Chcia³bym, aby podejmuj¹c
okreœlone decyzje ka¿dy wie-
dzia³, ¿e bud¿et polski sk³ada
siê blisko w 80% z tzw. wydat-
ków prawnie zdeterminowa-
nych, a wiêc takich, które musi
ponieœæ. Jednym z takich wydat-
ków jest dotacja do systemu
emerytalno-rentowego przezna-
czonego dla rolników KRUS,
która w 2009 r. wynios³a ponad

16,4 mld z³, tj. ponad 90%,
kosztów jego funkcjonowania. To
niewiele mniejsza kwota ni¿ defi-
cyt ca³ego polskiego bud¿etu w
2008 r. Obecny system finanso-
wania KRUS jest - w mojej oce-
nie - skrajnym przyk³adem nie-
sprawiedliwoœci spo³ecznej w
Polsce poprzez uprzywilejowanie
jednej grupy kosztem pozosta-
³ych. To w³aœnie taki socjalizm w

greckim wydaniu. Obecnie ka¿dy
Polak zatrudniony poza rolnic-
twem p³aci œrednio rocznie ponad
1 tys. z³ na emerytury rolnicze.
Wszelkie próby likwidacji tego
systemu spotykaj¹ siê jednak z
oporem ze strony „wra¿liwych
partii”. Podobna sytuacja, choæ w
mniejszym stopniu, ma miejsce z
emeryturami mundurowymi i gór-
niczymi. Statystyczny górnik
wp³aca do systemu emerytalne-
go 1 z³, a dostaje 3 z³. Oczywi-
œcie, reszta idzie z naszych „wra¿-
liwych spo³ecznie” podatków.

Pamiêtajmy podejmuj¹c de-
cyzje wyborcze, na ka¿dym pu-
³apie demokratycznych wybo-
rów, maj¹c na przyk³adzie socja-
listyczn¹ w gospodarce przez
lata Grecjê, równie „wra¿liw¹
spo³ecznie” ostatnio Hiszpaniê,
¿e wybieramy nie tylko dan¹
osobê, ale stoj¹c¹ za ni¹ ideolo-
giê. Nie patrzmy Ÿle na polity-
ków, którzy chc¹c ograniczyæ
przywileje spo³eczne z okresu
PRL-u myœl¹ o rozwoju kraju i
gospodarki, a nie zabieraj¹,
wed³ug niektórych – s³usznie
nabyte przywileje spo³eczne.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Socjalistyczna edukacja

jedyn¹ naprawdê udan¹ refor-
mê III RP - odtworzenie samo-
rz¹du terytorialnego.

Pañstwa naszego krêgu cy-
wilizacyjnego powstawa³y od-
dolnie, pocz¹wszy od wspólnot
lokalnych, gmin i parafii. Polskie
elity na skutek d³ugotrwa³ego
braku pañstwowoœci, wywo³uj¹-
cego myœlenie narodocentrycz-
ne, o samorz¹dzie terytorialnym
zapomnia³y. Szybki rozwój
wspólnot lokalnych dziêki Komi-
tetom Obywatelskim ten natu-
ralny porz¹dek przywraca³.

W Warszawie niebawem
powsta³o Warszawskie Poro-
zumienie Komitetów Obywa-
telskich „Solidarnoœæ”, którym
pocz¹tkowo, krótko, kierowa³
Zbigniew Bujak, a po nim,
przeprowadzaj¹c ruch obywa-
telski przez wybory i nowy
ustrój samorz¹dowy stolicy,
Krzysztof ̄ mijewski. Warto te¿
w tych dniach wspomnieæ, ¿e
pe³nomocnikiem rz¹du ds.
tworzenia samorz¹du teryto-
rialnego w województwie sto-
³ecznym by³ w 1990 roku nie-
¿yj¹cy ju¿ Tomasz Karpiñski,
prawnik z Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarnoœæ” Wola.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Znów siê upiek³o...
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885

ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381

MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430

ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16

DOMEK, mieszkanie wyremon-
tujemy, wykoñczymy, solidnie
i terminowo, tel. 796-856-335

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-

nie i tanio. Tel. 22 756-52-43

i  698-916-118

HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228

KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
OPIEKA nad grobami, tanio
i solidnie - 500-336-607
PRACE porz¹dkowe (dzia³ki,
posesje), malowanie ogrodzeñ
502-911-367

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRZEPROWADZKI 503-788-934
ROLETY, ¿aluzje
888-865-177
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

WYKOÑCZÊ domek,
mieszkanie, nowe lub z
przesz³oœci¹ - kompleksowo,
tel. 692-352-356

WYWÓZ gruzu, liœci, ga³êzi,
starych mebli, oczyszczanie
mieszkañ, piwnic i dzia³ek -
502-911-367

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

DO WYNAJÊCIA
IZABELIN, lokal u¿ytkowy
o pow. 80m2 i 150m2 przy
poczcie z parkingiem, nowe
budownictwo, 604-351-014
ZACISZE domek o pow. 70m2

z placem 1500m2, 604-351-014
PRACA

ZATRUDNIÊ krawcowe
i pomoc krawieck¹, tel.
662-872-118

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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
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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MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

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. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 34/CP/2010 z dnia 04.05.2010 r. dla zamierzenia
inwestycyjnego, polegaj¹cego na budowie ulicy bez

nazwy na dzia³kach nr ew. 42/10, 42/11, 42/12, 43/12,
43/13, 43/14 obrêbie 4-16-04, po³o¿onych na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-
œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 14/CP/2010 z dnia 24.03.2010 r. dla inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu

œredniego ciœnienia, wodoci¹gu PN 100 oraz sieci
energetycznej na dzia³kach ew. nr: 14/1, 15/4, 23/5,

23/8, 15/9, 15/10, 15/19, 15/20, 15/11, 48/2 w obrêbie
4-16-37, oraz 51 i 50/18 w obrêbie 4-16-35 przy ul.

Staropolskiej oraz Piasta Ko³odzieja, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za po-
œrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-
pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, we wspó³pracy z Zarz¹dem Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, Domem Pomocy Spo³ecznej „Pod Brzoza-
mi”, Wydzia³em Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Zespo³em Ma³ych Form Opieki i Wychowania „Cha-
ta” oraz innymi partnerami lokalnymi serdecznie zapraszaj¹
na „Dzieñ Integracji i Inicjatyw Spo³ecznych”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach „Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym”, a prze-
wodnim celem imprezy jest przybli¿enie mieszkañcom dziel-
nicy informacji z zakresu polityki spo³ecznej. Fachowych kon-
sultacji udzielaæ bêd¹ m.in. pracownicy socjalni OPS, przed-
stawiciele ZUS, Urzêdu Pracy, WCPR, Policji, Stra¿y Miej-
skiej oraz organizacji pozarz¹dowych.

Spotkanie odbêdzie siê 21 maja w godz. 13:00 – 17:00 na
terenie Domu Pomocy Spo³ecznej „Pod Brzozami” przy ul.
Bohaterów 46/48.

Ewa Lewandowska

Proszê Szanownych
Pañstwa.

Prawie 10 kilometrów nad
ziemi¹ przypomnia³o mi siê
powojenne, s³ynne i genialne
w póŸniejszych konsekwen-
cjach przes³anie naszych bi-
skupów: przebaczamy i pro-
simy o przebaczenie. Komu
wtedy w Polsce przysz³oby
do g³owy prosiæ Niemca o
przebaczenie?

Jestem przekonany, ¿e
ówczesna intencja naszego
Koœcio³a poskutkowa³a dzi-
siejsz¹ obecnoœci¹ Polski w
Unii Europejskiej. Przede
wszystkim tym, ¿e ka¿dy z
nas mo¿e mieæ swój paszport
w szufladzie i w ka¿dej chwili
mo¿e wsun¹æ go do plecaka.
Lec¹c d³ugie godziny nie-
mieckimi liniami lotniczymi
poœród uœmiechniêtych i
uprzejmych stewardes, roz-
wa¿a³em, co by siê takiego
sta³o, gdyby ¯ydzi poprosili
Palestyñczyków o to samo,
podobnie Czeczeñcy, Tybe-
tañczycy, Afgañczycy i ka¿dy
z nas, kto z kimkolwiek mia³
konflikt. W d³ugi weekend
majowy uda³em siê z nieza-
powiedzian¹ wizyt¹ do RPA.
Kraju, w którym dwie przeciw-
stawne nacje ¿yj¹ obok sie-
bie, a wrêcz ¿yæ bez siebie
nie mog¹.

Potrzeba wycieczki, zmia-
ny klimatu, dystansu od poli-
tyki i wszelakiego rodzaju
uczuæ zawiod³y mnie do jed-
nego z najwiêkszych zoo bez
krat.

Lecia³em, drodzy Pañ-
stwo ze wspomnieniami o
moim przyjacielu, lekarzu
weterynarii Ryszardzie Kar-
czewskim. Pasjonacie zwie-
rz¹t egzotycznych, afrykañ-
skiej przyrody, olbrzymich
przestrzeni i  wewnêtrznej
wolnoœci.

Ten, kto p³yn¹³ Narwi¹ czy
Pis¹ w przybli¿eniu mo¿e
poczuæ smaczek roœlinnoœci
okrywaj¹cej busz w okolicy
Johannesburga, Gór Smo-
czych i Parku Krugera. To,
co ró¿ni nasz¹ krainê od po-
³udniowoafrykañskiej, to
zwierzêta.

Warto przejechaæ pó³ œwia-
ta, aby zobaczyæ niezliczone
gatunki ptaków w nieprawdo-
podobnych kolorach. Trudno
je opisywaæ, ale dodam, ¿e
osobiœcie wypatrzy³em i roz-
pozna³em dudka, co przy
moim daltonizmie jest nie
lada wyczynem. Oczywistym
celem ka¿dego safari jest
obejrzenie z bliska tzw. wiel-
kiej pi¹tki czyli lwa, bawo³u,
s³onia, lamparta i nosoro¿ca.
Wizerunek ka¿dego z wymie-
nionych zwierz¹t wystêpuje
na banknotach. Najcenniej-
szy jest lampart. Podró¿uj¹c
po afrykañskich wertepach
zacz¹³em mieæ w¹tpliwoœci

co do teorii ewolucji. Obec-
noœæ na Czarnym L¹dzie ta-
kiej iloœci gatunków, tak bar-
dzo siê ró¿ni¹cych i wygl¹-
dem, i metabolizmem, ogra-
nicza moj¹ wyobraŸniê, ¿e to
co widzia³em wysz³o sobie z
wody i w ci¹gu d³ugiego cza-
su przekszta³ci³o siê w tak
odmienne zwierzêta nie po-
zostawiaj¹c ogniw poœred-

nich. W ka¿dym razie ka¿dy,
kto lubi ogl¹daæ przyrodê czy
z fotela samochodu czy tego
przed telewizorem na ten
czas przebywa w edenie.

Mimo woli zabra³em ze
sob¹ wszystkie wspomnienia
o Ryszardzie Karczewskim –
przyjacielu, lekarzu wetery-
narii, z którym studiowa³em,
stawia³em pierwsze kroki w
zawodzie, który na co dzieñ
nie okaza³ siê egzotyczny, ale
ciê¿ki i trudny.

Ryszard by³ tym, którego
zastrzeli³ policjant w Tarcho-
minie. Pamiêtacie?

Afera z tygrysem.

10 kilometrów

nad ziemi¹

OPS zaprasza
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Serwis eInwestycje Biura
Koordynacji Inwestycji i Re-
montów w Pasie Drogowym
http://inwestmapa.um.warsza-
wa.pl/ (bezpoœredni link znaj-
duje siê na stronie urzêdu mia-
sta www.um.warszawa.pl)
dzia³a od maja zesz³ego roku.
Dziœ uruchomiona zosta³a w
nim nowa us³uga – powiado-
mienia SMS.

Na stronie g³ównej nale¿y
przejœæ do zak³adki SMS. Po
wpisaniu numeru telefonu ko-
mórkowego i aktywacji us³ugi na

SMS z informacj¹ o utrudnieniach na drodze
Internetowy serwis eInwestycje prowadzony przez Biuro

Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym uru-
chomi³ now¹ us³ugê – powiadamianie SMS o zmianach w
organizacji ruchu. Ju¿ teraz, ka¿dy kto zarejestruje siê na
stronie serwisu bêdzie otrzymywa³ SMSy informuj¹ce o
utrudnieniach na warszawskich drogach.

wskazany numer bêd¹ wysy³a-
ne informacje o wprowadzanych
z powodu prac budowlanych i
remontowych zmianach w orga-
nizacji ruchu. Us³uga jest bez-
p³atna i mo¿na z niej w ka¿dej
chwili zrezygnowaæ. Konieczne
jest odnawianie aktywacji us³u-
gi co szeœæ miesiêcy.

Internetowy serwis eInwe-
stycje jest prowadzony przez
Biuro Koordynacji Inwestycji i
Remontów w Pasie Drogowym
przy udziale firm realizuj¹cych
zadania inwestycyjne. Podsta-
wowym zadaniem serwisu jest
wspomaganie procesu koordy-
nacji inwestycji przez pokaza-
nie lokalizacji planowanych i
realizowanych prac na tle miej-
skich zasobów informacji prze-
strzennej. Serwis zosta³ po-
dzielony na dwie czêœci – do-
stêpn¹ po zalogowaniu dla firm
i instytucji wspó³pracuj¹cych w
zakresie koordynacji oraz
ogólnodostêpn¹, z której mog¹
korzystaæ wszyscy bez ko-
niecznoœci rejestracji.

Wszyscy u¿ytkownicy mog¹
siê zapoznaæ bez ograniczeñ z
zestawieniem planowanych

inwestycji i remontów w War-
szawie w 2010 r. przez w³aœci-
cieli sieci podziemnych, instytu-
cji miejskich zajmuj¹cych siê
transportem zbiorowym, zarz¹-
dzaniem oraz tworzeniem infra-
struktury komunikacyjnej. Infor-
macje te mo¿na zobaczyæ w po-
staci tabeli oraz graficznego zo-
brazowania na planie miasta
przy wykorzystaniu oprogramo-
wania Google Maps czy Google
Earth. Serwis umo¿liwia zapo-
znanie siê z dok³adnym opisem
przedsiêwziêcia i jego lokali-
zacj¹ w terenie. Najistotniejsza
czêœæ serwisu poœwiêcona jest
utrudnieniom w ruchu zwi¹za-
nym z prowadzeniem robót –
umieszczone s¹ tam komunika-
ty o utrudnieniach, schematy or-
ganizacji ruchu, plany propono-
wanych objazdów.

„Czajka” ma oczyszczaæ
docelowo równie¿ œcieki ko-
munalne z pó³nocnej i œrodko-
wej czêœci Warszawy lewo-
brze¿nej. W zwi¹zku z tym,
poza jej rozbudow¹ i moderni-
zacj¹, konieczna jest budowa
uk³adu przesy³owego dla tych
œcieków pod Wis³¹. Trasa pro-
jektowanego systemu kolekto-
rów przesy³owych, wiod¹ca od
kolektora Burakowskiego w ul.
Marymonckiej, poprzez syfon
pod dnem Wis³y, po pó³nocnej
stronie budowanego Mostu
Pó³nocnego, wzd³u¿ ul. Œwia-
towida, i dalej wzd³u¿ ul. Mo-
dliñskiej do oczyszczalni „Czaj-
ka” bêdzie mia³a d³ugoœæ ok.
10 km.

Ca³¹ inwestycjê podzielono
na trzy etapy:

Etap I obejmuje budowê ko-
lektora ogólnosp³awnego o d³u-
goœci ponad 5,7 km, przebie-
gaj¹cego wzd³u¿ ulic Modliñ-
skiej, Œwiatowida i Myœlibor-
skiej. Zak³ada on wykonanie 55
komór technologicznych i rewi-
zyjnych, studni zintegrowanych
na kolektorze grawitacyjnym
oraz komór po³¹czeniowej i
przelewowej, umo¿liwiaj¹cych
awaryjny zrzut œcieków do
pompowni Nowodwory.

Etap II obejmuje wykonanie
kolektorów lewobrze¿nych
wraz z obiektami kubaturowy-
mi i sieci¹ krzy¿uj¹c¹ siê z
tras¹ Mostu Pó³nocnego w re-
jonie wêz³a Marymoncka z ko-
morami kaskadow¹ i po³¹cze-
niow¹ w rejonie ul. Farysa.

Etap III zak³ada przewierce-
nie siê i poprowadzenie ruro-
ci¹gu pod dnem Wis³y.

Mieszkañców Bia³o³êki inte-
resuje przede wszystkim etap
I inwestycji, a g³ównie planowa-
ne zmiany w organizacji ruchu
i tak zakorkowanej dzielnicy.
Wed³ug Bartosza Milczarczy-
ka, rzecznika prasowego Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji, du¿ych
utrudnieñ w ruchu nie bêdzie,

poniewa¿ budowa kolektora
wykonywana jest metod¹ bez-
wykopow¹, nie koliduj¹c¹ z ru-
chem miejskim. G³ówny wyko-
nawca inwestycji, Hydrobudo-
wa 9, zastosowa³ technologiê
mikrotunelowania, czyli dr¹¿e-
nia tunelu tarcz¹ wiertnicz¹, po-
dobnie jak w metrze.

Dziêki zastosowaniu tej me-
tody mo¿liwe jest znaczne
ograniczenie kosztów zwi¹za-
nych z pracami ziemnymi oraz
odwodnieniem wykopu. Ma-
szyna mikrotunelowa, jak i rury
przystosowane s¹ do pracy w
gruncie nawodnionym. Mikro-
tunel dr¹¿ony jest na g³êboko-
œciach do ok. 11 m przy pozio-
mie wody gruntowej ok. 1 m
pod powierzchni¹ terenu. Tak
du¿e zag³êbienie powoduje, ¿e
g³owica dr¹¿¹ca maszyny mi-
krotunelowej oraz rury s¹ prze-
ciskane pod uzbrojonym tere-
nem, nie powoduj¹c kolizji z
istniej¹c¹ infrastruktur¹. Tak
wiêc zastosowanie technologii
bezwykopowej jest optymalne
w strefie zurbanizowanej.

Budowa ponad 5,7- kilome-
trowego odcinka kolektora eta-
pu I zosta³a podzielona na 14
odcinków o d³ugoœciach od
100 do 950 m. Do ich budowy
zostanie wykonanych 56 szy-
bów, w tym 10 szybów starto-
wych dla maszyn mikrotunelo-

wych. Jedynie dla tych komór
startowych wykonuje siê wyko-
py otwarte, widoczne np.
wzd³u¿ ul. Œwiatowida.

Znaczna czêœæ I etapu ju¿
zosta³a wykonana. Zadanie
rozpoczêto od zbudowania
komory znajduj¹cej siê nieda-
leko oczyszczalni œcieków
„Czajka”. W po³owie lutego
ukoñczony zosta³ prawie kilo-
metrowy odcinek kolektora, od
skrzy¿owania ulic Modliñskiej
i Mehoffera do Fortu Piontek.
Dr¹¿enie tunelu, mimo czêsto
niesprzyjaj¹cych warunków
meteorologicznych, prowadzo-
ne by³o przez 24 godziny na
dobê. Tarcza wiertnicza poko-
na³a 18 œcian betonowych ko-
mór poœrednich, komory star-
towej i komory odbiorczej.

Aktualnie na placu budowy
pracuj¹ dwie maszyny mikro-
tunelowe. Œrednica zewnêtrz-
na ka¿dej z nich wynosi 3 me-
try, ich ciê¿ar – 100 i 68 ton, a
si³a pchania przy dr¹¿eniu –
1600 ton. Prace kieruj¹ siê w
stronê Wis³y. Jak zapewnia
nas Bartosz Milczarczyk, za-
koñczenie I etapu budowy ko-
lektora przewidziane jest na
koniec tego roku.

-Najgorsze mamy ju¿ za
sob¹ – mówi rzecznik praso-
wy MPWiK. –Rzeczywiœcie, w
Bia³o³êce na³o¿y³o siê kilka in-
westycji. Budowa kolektora
przesy³owego do „Czajki” by³a
w planach inwestycyjnych ju¿
od 2005 r. Podobnie jak budo-
wê Mostu Pó³nocnego opóŸni-
³y j¹ sprawy zwi¹zane z wy-
w³aszczeniem dzia³ek, termi-
nami pozwoleñ i uzgodnieñ.
Wybraliœmy jednak metodê
pracy jak najmniej uci¹¿liw¹
dla mieszkañców.

Warto równie¿ dodaæ, ¿e
technologia mikrotunelowania
tylko w nieznacznym stopniu
oddzia³ywuje na œrodowisko,
m. in. nie powoduje odwodnie-
nia terenu. Co prawda trzeba
by³o wyci¹æ kilka drzew w po-
bli¿u oczyszczalni „Czajka”
oraz kilkadziesi¹t drzew na bie-
lañskim brzegu, jednak wyciê-
cie nawet kilkudziesiêciu drzew
jest niewielk¹ strat¹ wobec
tego, co mo¿na bêdzie zyskaæ,
nie odprowadzaj¹c brudnych
œcieków wprost do Wis³y.

Joanna Kiwilszo

Kolektor przesy³owy do „Czajki”
Mieszkañców Bia³o³êki, zmêczonych licznymi utrudnie-

niami w ruchu, zwi¹zanymi z modernizacj¹ ul. Modliñskiej i
budow¹ Mostu Pó³nocnego, na pewno niepokoj¹ kolejne
wykopy, zagrodzenia i nagromadzenie ciê¿kiego sprzêtu,
jakie pojawi³y siê wraz z wiosn¹ wzd³u¿ ul. Œwiatowida oraz
na skrzy¿owaniu Œwiatowida z ul. Myœliborsk¹. To budowa
uk³adu przesy³owego œcieków z Warszawy lewobrze¿nej do
oczyszczalni „Czajka”.

Amadeusz (nr 433/05)
Wiosna na Paluchu nie jest radosna. Wiele zwierz¹t zamkniêtych jest tu tak d³ugo, ze zapo-

mnia³y ju¿, jak smakuj¹ gonitwy po zielonej trawie, w³asny, bezpieczny dom i kochany pan.

Amadeusz siedzi tu ju¿ 5 lat! Jest wra¿liwy i wyj¹tkowo Ÿle znosi ten pobyt. Ma ok. 8-9 lat
i niezwykle ³agodny charakter, przyjazny zarówno wobec ludzi jak i innych zwierz¹t. Jest
bardzo spragniony kontaktu z cz³owiekiem i przytula siê, jak tylko ma okazjê. Niestety w
schronisku tych okazji jest niewiele. Na widok cz³owieka poszczekuje radoœnie i uœmiecha
siê. To psi arystokrata, ma dobre maniery, jest bardzo delikatny w kontakcie. Uwielbia spa-
cery, chodzi grzecznie przy nodze. Jest w dobrej kondycji zdrowotnej.

Mo¿e ktoœ zechce sprawiæ, ¿eby ten m¹dry i piêkny pies zazna³ jeszcze w ¿yciu szczêœcia w
kochaj¹cym domu? W adopcji Amadeusza pomo¿e wolontariuszka Dorota tel. 606 647 070
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dokoñczenie ze str. 1

Cena ¿ycia
dzia³ jest, to przeniesienie go
do nowego pawilonu oznacza
zorganizowanie pracy prak-
tycznie od nowa.

Ordynator, dr Ewelina
Pirsztuk, która by³a kierowni-
kiem w Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala
MSWiA, jako jedn¹ ze swo-
ich pierwszych decyzji posta-
nowi³a podzieliæ oddzia³ (i
obowi¹zki) na anestezjologiê
i intensywn¹ terapiê. Taki po-
dzia³ stosuje siê we wspó-
³czesnej medycynie. Mówi z
uœmiechem: - Anestezjolodzy

pe³ni¹ w szpitalu funkcje
„us³ugowe”, znieczulaj¹ do

zabiegów  w oddzia³ach, kon-
sultuj¹ wymagaj¹cych tego

chorych w izbie przyjêæ i od-

dzia³ach. Podejmuj¹ decyzje
o umieszczeniu pacjenta w

oddziale intensywnej terapii.
Tzw. intensywiœci pracuj¹

przede wszystkim w oddzia-

le, czuwaj¹c nad le¿¹cymi
pacjentami. Ich szefem zosta³

dr Tomasz Siegel.

Nie oznacza to, oczywi-
œcie, ¿e jedni nie mog¹ za-
st¹piæ drugich. Anestezjolo-
gami s¹ jednak g³ównie le-
karze kontraktowi, co znacz-
nie u³atwia pracê. Lekarze
etatowi przede wszystkim
zaœ zapewniaj¹ ci¹g³oœæ
opieki nad pacjentami w
OIT. Obecnie w oddziale
pracuje 8 anestezjologów
na etatach (w tym 3 specja-
listów, a 5 osób w trakcie
specjalizacji) i 17 na kon-
traktach. Mog³oby siê wyda-
waæ, ¿e to du¿o, ale bior¹c
pod uwagê, ¿e jest 11 sal
operacyjnych, które rzadko
s¹ puste (bo przeciêtnie
dziennie odbywaj¹ siê tu
trzy operacje, a w ci¹gu mie-
si¹ca lekarze wykonuj¹ oko-
³o 420 znieczuleñ), to ane-
stezjolodzy maj¹ co robiæ.

Od 1 marca radykalnie
zmieni³o siê tak¿e wykonanie
kontraktu z NFZ; ma to du¿e
znaczenie, bo nie pog³êbiaj¹
siê d³ugi szpitala, nawet prze-

ciwnie . W wydaniu z 3 mar-
ca pisa³am, ¿e OIT wykony-
wa³ kontrakt w 30%. Teraz
jest ponad 6 razy wiêcej. Jak
to mo¿liwe?

Przede wszystkim organi-
zacja pracy. Poprzednio wy-
korzystanie ³ó¿ek nie prze-
kracza³o po³owy, a teraz, w
ci¹gu ostatnich 2,5 miesi¹ca,
siêga 79%.(Zgodnie ze œwia-
towymi normami, nie nale¿y
wykorzystywaæ ³ó¿ek szpital-
nych w 100% - zawsze musi
byæ rezerwa.) Lekarze z OIT
staraj¹ siê wygraæ wyœcig ze
œmierci¹. Na oddzia³ trafiaj¹
pacjenci w bardzo ciê¿kim
stanie: po skomplikowanych
operacjach, wypadkach, za-
trzymaniu kr¹¿enia. Czasem
mo¿na zapobiec dojœciu do
stanu bezpoœredniego za-
gro¿enia ¿ycia. Nie jest to
³atwe, ale tu maj¹ swoje za-
danie anestezjolodzy: dr
Pirsztuk planuje teraz szko-
lenia dla lekarzy z innych
oddzia³ów, u³atwiaj¹ce w
porê rozpoznawanie stanów,
które w ci¹gu niekiedy kilku
godzin mog¹ staæ siê zagro-
¿eniem ¿ycia, jak np. w przy-
padku sepsy. Dr Siegel wy-
jaœnia: przypadków sepsy, o
ró¿nym stopniu ciê¿koœci,
jest bardzo wiele, nie tylko
meningokokowa, która zy-
ska³a wielk¹ popularnoœæ
dziêki nag³oœnieniu w me-
diach. Warto wiedzieæ, ¿e
sepsa to ciê¿ka reakcja or-
ganizmu na zaka¿enie i
mo¿e dotyczyæ praktycznie
ka¿dej infekcji, najczêœciej
jednak dróg oddechowych i
jamy brzusznej. S¹ pacjen-
ci, u których praktycznie ka¿-
da infekcja wywo³uje sepsê
– jest to nieprawid³owa reak-
cja organizmu na zaka¿enie.
I tu najwa¿niejszy jest czas
rozpoznania, wychwycenie
objawów, zanim zacznie siê
zagro¿enie ¿ycia. Przedtem
np. funkcjonowa³o przekona-
nie, ¿e dopóki chory nie wy-
maga respiratora, to nie jest
mu potrzebny lekarz specjali-

sta intensywnej terapii.- Te-

raz rozmawiamy z lekarzami

z innych oddzia³ów, i bywa,

¿e w³aœnie maj¹  pacjentów,

u których zaczynaj¹ wystê-
powaæ niepokoj¹ce objawy,

np. dezorientacja, zaburze-

nia œwiadomoœci przy zapa-

leniu p³uc – mówi dr Pirsz-
tuk. – Takie podejœcie wyma-
ga jednak zwiêkszenia licz-

by ³ó¿ek na OIT – 6 to za

ma³o. W nowym pawilonie

bêdzie ich 10 na oddziale in-

tensywnej terapii, 20 poope-
racyjnych (w tym 10 inten-

sywnych) i 12 wybudzenio-

wych. To poprawi sytuacjê.

Leczenie w oddziale inten-
sywnej terapii jest bardzo
kosztowne na ca³ym œwiecie
– mówi dr Tomasz Siegel –
stanowi przeciêtnie 10-20%
ca³ego bud¿etu na ochronê
zdrowia w krajach rozwiniê-
tych. Koszt leczenia (to jest
koszt zwracany przez NFZ,
realne koszty s¹ czêsto du¿o

wy¿sze) jednego pacjenta, w
zale¿noœci od stopnia inten-
sywnoœci leczenia wynosi
œrednio 15-20 tys. z³otych,
choæ oczywiœcie s¹ pacjen-
ci „dro¿si” – nawet do 200
tys. z³ i „tañsi” – np. 2 tys. z³.
Takie  wysokie koszty wyni-
kaj¹ z bardzo drogiej apara-
tury monitoruj¹cej i podtrzy-
muj¹cej ¿ycie, bardzo wyso-
kiej ceny leków i zabiegów,
a tak¿e koniecznoœci zatrud-
nienia du¿ej grupy wysokiej
klasy specjalistów. Leczenie
ka¿dego pacjenta w OIT –
jest ich oko³o 20 miesiêcz-
nie i s¹ w tym oddziale œred-
nio 5,5 dnia – punktowane
jest w miêdzynarodowej ska-
li TISS, gdzie okreœlona licz-
ba punktów odpowiada ró¿-
nym procedurom: monitoro-
wanie stanu, pod³¹czenie do
ci¹g³ej dializy, za³o¿enie
wk³ucia centralnego itp. Mi-
nimalne wskazanie do lecze-
nia w tym oddziale to 19 pkt.
Narodowy fundusz p³aci za
to bez dyskusji. Obyœmy jed-
nak nigdy na taki oddzia³ nie
trafili.

Ewa Tucholska

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

[v]iuro, ul. 11 listopada 22

lok. 21a, godz. 19.00-1.00

It’s Not Beautiful - wystawa
prac Rafa³a Czajki/ malar-
stwo, grafika. Prezentacja ar-
tystów zajmuj¹cych siê
sztuk¹ w przestrzeni publicz-
nej, zwi¹zanych ze scen¹
street art i graffiti
Centrum Artystyczne Fa-

bryka Trzciny, ul. Otwocka

14, godz. 19.00-1.00

Wystawa Waldemar Œwierzy –
100 najlepszych plakatów
21.00 – projekcja filmu nieme-
go z 1925 r. Upiór w operze z
muzyk¹ i dubbingiem wykony-
wany przez Niemy Movie
Czarny Motyl, ul. Z¹bkow-

ska 2, godz. 19.00-3.00

Wystawa grafiki i malarstwa
Bruna Althamera
19.00-24.00 – spotkanie z auto-
rem, niespodzianki kulinarne
Dada - salon twórczoœci

swobodnej, ul. Z¹bkowska

38 (vis a vis Koneser),
godz. 19.00-1.00

Prezentacje artystyczne: gru-
py Painthouse, rzeŸby Rafa
Tarnawskiego, fotografii Izy
TT pt. Znikaj¹ce neony, swo-
bodnej twórczoœci Moniki
Wyrzykowskiej, linorytów
Magdaleny Szczerbakowicz,
bi¿uterii hand-made ró¿nych
artystów, szk³a kolorowego
polskiej i hiszpañskiej huty
szk³a, autorskiej kolekcji to-
reb, nietypowych lamp
Galeria Aniani, Brzeska 5/12,

godz. 19.00-1.00

Wystawy fotografii Joanny
Olekszyk i Katarzyny So³tan
Wystawa malarstwa i rysun-
ku Anny Wachaczyk

Galeria Appendix2, ul. Bia-

³ostocka 9, godz. 19.00-1.00

Wystawa prac Linia Y
20.00 - aukcja dzie³ sztuki
najciekawszych polskich m³o-
dych artystów
Galeria Klimy Bocheñskiej,

ul. Z¹bkowska 27/31, godz.
19.00-1.00

Po prostu patrz - wystawa naj-
ciekawszych, m³odych artystów
zajmuj¹cych siê fotografi¹
Galeria Klitka, Atelier Foto-

graficzne, ul. Z¹bkowska
12, godz. 19.00-3.00

Wystawa prac Dariusza Fieta
Galeria MAGIEL, ul. Brze-

ska 6, godz. 19.00-1.00

Wystawa malarstwa Stefana
S³awiñskiego
Galeria N’69, ul. Tarchomiñ-

ska 9, godz. 19.00-1.00

Nocny przegl¹d magazynu -
wystawa obrazów ze zbiorów
Artbarbakan
Instalacje i grafiki: Jerzy Lasso-
ta i Miron / Grupa Niezale¿ni’69
Akcja Niezapominajka-pocz-
tówki z Warszawy/ Dominika
Ma³gowska
Dobra kawa oraz Latte Art w
wykonaniu mistrzów parzenia
kawy z Coffee Clue
Galeria Peron – goœcinnie
przy galerii  Mellinka Sztu-
ki, ul. Brzeska 11, godz.

19.00-24.00

Wystawa m³odych artystek:
bi¿uteria artystyczna wykona-
na ze srebra, kamieni szla-
chetnych, szk³a itp. oraz bi-
¿uteria i ozdoby z filcu
Wystawa przedmiotów ozdobio-
nych technik¹ decoupage. Pre-
zentacje twórczoœci garncar-
stwa – dzbany, misy, wazony itp.

Pokaz decoupage – techniki
zdobienia przedmiotów moty-
wami wyciêtymi z papieru i
kolorowych serwetek oraz
pokaz filcowania
Galeria Szuflada, ul. Kawê-
czyñska 4, godz. 19.00-3.00

Wystawa malarstwa  Adama
Ko³akowskiego, wystawa
rzeŸb Leszka Puchalskiego,
kawiarenka „Szuflady”, pysz-
na kawa, herbata i pyszne
domowe ciasta
Galeria Sztuk Piêknych

ArtTtu, ul. Brzeska / Z¹b-
kowska 18, godz. 19.00-3.00

3xTAK - wystawa malarstwa
z kolekcji Galerii
Galeria to tu, Z¹bkowska

36, godz. 19.00-1.00

Oleg-Olga - wystawa fotogra-
fii Ol Skoczylasa
Muzeum Warszawskiej Pra-

gi, Oddzia³ Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy;

w czasie akcji ul. Z¹bkow-

ska 27/31(d. wytwórnia KO-

NESER 36 b, I p.) ,

wystawa fotograficzna
18.00 – Otwarcie wystawy
fotograficznej Wizerunki Sta-
rej Pragi
19.30 - spacer po Szmulkach
i starej Pradze
22.00 - pokaz filmów Album i
Wielki kram z serii Praskie
po¿egnania
24.00 – praskie opowieœci z
dreszczykiem (Studnia O)
Akcja zbierania pami¹tek i
wspomnieñ Szafa Czasu
(wspomnienie mieszkañców
prawego brzegu)
Otwarta Pracownia Malar-

ska, ul. 11 listopada 22,
godz. 19.00-1.00

Obserwacja artystów pod-
czas pracy i poznawanie ta-
jemnic ich warsztatu. Malo-
waæ na ¿ywo bêd¹: Ania
Czarnota, Majka Kiesner,
Stefan Paruch, Maria Pi¹tek,
Maria Przyszychowska
Patrycja Smirnow bêdzie two-
rzyæ ekozoficzne torby i ko-
sze. Jeœli macie w szafkach
niepotrzebne torebki foliowe
/reklamówki/ - przynieœcie je
ze sob¹! Dla goœci - pyszny
chleb ze smalcem
Otwarta Pracownia Twór-

cza, ul. Brzeska 17a, godz.
20.00-1.00

Wyprzeda¿ Ma³ego Designu
czyli wyprzeda¿ u¿ytkowych
dzie³ sztuki Zofii i Jana Kubic-
kich, Stefana S³awiñskiego,
Marty Matulki, Miro Csolle
PAWIARNIA Klubo-Galeria, ul.

Brzeska 16, godz. 19.00-1.00

Stolik - wystawa Ernesta Rudziñ-
skiego i Jana Michniewskiego
21.00 - Migotanie - spektakl
Teatru Emocji i WyobraŸni

NOC MUZEÓW Z NAWIGACJ¥
NaviExpert - nowa nawigacja
personalna w Twoim telefonie
- stworzy³ specjaln¹ mapê pla-
cówek kulturalnych bior¹cych
udzia³ w Nocy Muzeów.
Mapa ta zosta³a uzupe³niona
opisem wszystkich wydarzeñ.
Ka¿dy u¿ytkownik zawsze
bêdzie wiedzia³, gdzie jest,
poniewa¿ jego lokalizacja jest
stale aktualizowana przez
nadajniki satelitarne.
Wszyscy zainteresowani tym
komórkowym przewodnikiem
mog¹ w Noc Muzeów za dar-
mo pobraæ aplikacjê ze stro-
ny www.naviexpert.pl

Noc Muzeów na Pradze Pó³noc (15 maja)


