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

Szk³o to materia³, który mo¿na przetwarzaæ wielokrotnie. Jego recykling odbywa siê praktycznie bez strat,
generuj¹c same zyski. Oszczêdza siê surowce nieodnawialne, ogromn¹ iloœæ energii elektrycznej i gazu, zu¿ypromocyjna cena
wanych do produkcji nowych opakowañ i miejsce na sk³adowiskach. Ze szklanej st³uczki powstaje w hutach szk³a
koron porcelanowych
pe³nowartoœciowy materia³.
na metalu i cyrkonie
Przetopienie st³uczki wy- Wyró¿nia siê w ten sposób na
maga mniej energii ni¿ prze- tle pozosta³ych materia³ów
topienie surowców, s³u¿¹- opakowaniowych, w których
cych do produkcji „nowego” przypadku recykling wi¹¿e
szk³a. Ka¿de 10% u¿ytej siê ze spadkiem jakoœci.
st³uczki to mniejsza – o 5% Rokrocznie w Polsce, któemisja do atmosfery CO2 i ra poddaje recyklingowi blimniej - o 3% - energii zu¿ytej sko 44% szklanej st³uczki,
w procesie przetapiania. War- oszczêdza siê setki tysiêcy
Artur Pietrzyk
W Warszawskim Domu Technika NOT Biuro Drogownic- toœæ dodan¹ stanowi energia ton surowców – m.in. dolomileczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
twa i Komunikacji we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem zaoszczêdzona na wydoby- tu, piasku i sody. 44%, to
rtg i naprawa protez
In¿ynierów i Techników Komunikacji RP w ramach LXXVIII ciu i przetworzeniu surowców wci¹¿ jednak zbyt ma³o jak na
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
forum dyskusyjnego zaprezentowa³o „Analizê organiza- do produkcji „nowego” szk³a.
nasze potrzeby i mo¿liwoœci,
www.superdentysta.com.pl
cji i funkcjonowania wêz³ów przesiadkowych na obsza- Nieskomplikowany proces
i zbyt ma³o w porównaniu z
22
676-59-56, 608-519-073
rze m.st. Warszawy”. Projekt realizowa³a w minionym roku pozwala poddaæ np. szklan¹
dokoñczenie na str. 2
firma WYG International przy wspó³pracy Piotra Olszew- butelkê recyklingowi i w nieMyœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
skiego i Piotra Krukowskiego z Politechniki Warszawskiej. d³ugim czasie przerobiæ j¹ na
Przedstawione opracowa- oraz wysi³ek wi¹¿¹cy siê z nowy pojemnik szklany, donie jest pod wieloma wzglê- przejœciem pomiêdzy przy- k³adnie tej samej jakoœci. Jak
dami nowatorskie. Poza za- stankami w ramach danego widaæ z tego, szk³o jest jedynym materia³em, który umo¿leceniami i listami dobrych wêz³a przesiadkowego.
dokoñczenie na str. 3 liwia rzeczywisty recykling.
praktyk, nie istniej¹ bowiem
W sierpniu Mieczys³aw Janiszewski prowadzi³ cykl spa- œciele biega³ chory cz³owiek
normy europejskie dotycz¹ce
cerów po Pradze, tropem wybitnych postaci i wa¿nych z m³otkiem, którym rozbi³ kruwêz³ów komunikacyjnych, nie
obiektów. W przededniu wydania tego numeru NGP, pod- cyfiks. Przestraszone, p³awypracowano te¿ ¿adnej
czas Praskiego Festynu Seniora, dzieli³ siê wspomnie- cz¹ce dzieci przytuli³a nametodyki dla tego rodzaju
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
niami ze swej 37-letniej dzia³alnoœci jako przewodnika: uczycielka. Koœcielny nie wiebadañ. O wadze problematyzbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w tym czasie oprowadzi³ po Warszawie sto tysiêcy tury- dzia³, co robiæ; czy tego cz³oki œwiadcz¹ jednak liczne prow gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
stów. Od æwieræ wieku organizuje wycieczki dla uczniów wieka opanowa³ szatan, czy
jekty UE, w ramach których
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
praskich szkó³, nosz¹cych numery: 28, 42, 49, 105, 206, choroba? To wydarzenie na
od lat podejmowane s¹ próoraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
258, 275, 277, 285, 308. Rolê przewodnika traktuje w pe- d³ugo pozosta³o w pamiêci.
(nr tel. 22 353 06 20).
by wypracowania uniwersal³ni zawodowo. Pragê zna i kocha od dziecka: tu siê uroMieczys³aw Janiszewski
nych standardów i norm.
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
dzi³, zaœ z Woli pochodz¹ jego przodkowie.
wspomina te¿ imprezê, do
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
Przy ocenie przesiadek,
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
3 listopada minie 25 lat od przy ul. Brechta. Pierwszym której przygotowywa³ siê 3
najistotniejsze z punktu wipierwszej wycieczki, któr¹ po punktem by³a katedra œw. lata. Grupa pod jego przedzenia pasa¿era s¹ straty
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
praskiej trasie oprowadzi³ Floriana. Tu wszyscy stali siê wodnictwem przez 40 minut
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
czasu zwi¹zane z oczekiwauczniów z klasy III SP 258 œwiadkami tragedii: po kodokoñczenie na str. 2
niem na œrodek transportu

UWAGA!

O przesiadkach
po warszawsku

Przewodnik z bliska

Zbadaj s³uch
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Przewodnik z bliska
dokoñczenie ze str. 1

Czyste szk³o
dokoñczenie ze str. 1

innymi krajami europejskimi,
spoœród których 11 poddaje
recyklingowi ponad 75%
szk³a. Rekordzistami w tej
stawce s¹: Szwecja, Szwajcaria, Austria, Belgia i Holandia,
które przetwarzaj¹ ponad
90% szklanej st³uczki.
Konieczny i podstawowy
warunek recyklingu, to
oczywiœcie selektywna
zbiórka szk³a do pojemników lub worków dostarczanych przez firmy odbieraj¹ce nasze odpady. Pojemniki i worki do segregacji szk³a
bezbarwnego maj¹ bia³y

kolor, zaœ te do segregacji
szk³a kolorowego s¹ zielone. Segreguj¹c szk³o, nie
trzeba siê zbytnio przejmowaæ zanieczyszczeniami.
Dok³adne mycie z resztek
¿ywnoœci, zdzieranie etykiet
czy demontowanie pozosta³oœci zamkniêæ butelek nie
jest konieczne. W hutach
szk³a instalacje do czyszczenia doskonale radz¹ sobie z resztkami ¿ywnoœci,
etykietami czy zamkniêciami.
Koronna zasada – do pojemników i worków nie nale¿y wrzucaæ pewnych rodzajów szk³a. Oto one:

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust 1 Ustawy
z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia
o zmianie wniosku z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. przez
inwestora – RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa, reprezentowany przez ZUP Eltech
A. Ludwiniak i S-ka Spó³ka Jawna na wniosek z dnia
26 wrzeœnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii
kablowej SN oraz budynku stacji transformatorowej na
dz. nr ew. 5, 6/9 w obrêbie 4-07-18 przy ul. Szklarniowej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie w nastêpuj¹cy
sposób: - wykreœlenie wyrazów „oraz budynku stacji
transformatorowej”.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

szk³o kryszta³owe, ¿aroodporne; szklanki i kieliszki;
szk³o p³askie – szyby
okienne i samochodowe,
szk³o zbrojone, lustra; ceramika – fajans, porcelana,
naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze; ¿arówki,
œwietlówki, kineskopy;
szklane opakowania po lekach i farmaceutykach, a
tak¿e opakowania po produktach chemicznych z jak¹kolwiek pozosta³oœci¹
zawartoœci.
Choæ szk³o jest – pod
wzglêdem ekologicznym –
najczystszym odpadem, w
naszym wspólnym interesie
jest segregacja i zbieranie
szklanych
opakowañ.
Oszczêdzamy w ten sposób energiê, zmniejszamy
emisje szkodliwych substancji do atmosfery i znacz¹co niwelujemy górê odpadów na sk³adowiskach.
(egu)

Nowy punkt
informacyjny ZTM
Budowa centralnego odcinka II linii metra „wkracza”
na Pragê. Rozpoczynaj¹ siê
prace przygotowawcze do
budowy stacji Dworzec Wileñski. Miejski in¿ynier ruchu zatwierdzi³ ju¿ projekt
czasowej organizacji ruchu.
Zarz¹d Transportu Miejskiego uruchomi³ Punkt Informacyjny w CH Warszawa
Wileñska.
Do 8 paŸdziernika Punkt
Informacyjny ZTM, usytuowany w pasa¿u Bia³ostocka, w pobli¿u wejœcia od
strony kas kolejowych, bêdzie czynny – od poniedzia³ku do soboty, w godzinach
12.00-20.00. Bêdzie w nim
mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje zwi¹zane z
now¹ organizacj¹ ruchu i
zmianami w komunikacji
publicznej. Od 9 do 21 paŸdziernika punkt bêdzie dzia³a³ od poniedzia³ku do soboty w godzinach 7.0020.00 oraz dodatkowo w
niedziele, od godz. 12.00
do 19.00.

zwiedza³a Wolê, potem przez
42 minuty jecha³a autokarem
na Pragê. Podró¿ trwa³a tak
d³ugo, bo trasa zosta³a tak zaplanowana, by widoki zza szyby by³y ilustrowane piosenkami warszawskimi o miejscu, w
którym turyœci siê znajdowali
– i osobistym komentarzem
przewodnika. Urz¹dzenia zosta³y tak przerobione, by równolegle mo¿na by³o s³uchaæ
mikrofonu i p³yty. Na Pradze
czeka³y atrakcje: p¹czki, flaki
i pyzy, a tak¿e przejazd doro¿k¹ i – w bramie – monodram w wykonaniu Marcina
Kwaœnego. Ludzie mogli wypiæ kawê i zjeœæ najbardziej
warszawskie ciastka – W-Z
(wuzetki).
W ci¹gu 4 kolejnych lat
szkolnych (przed æwieræ wiekiem) Mieczys³aw Janiszewski
zorganizowa³ wycieczki dla 15
tysiêcy dzieci. Wœród uczestników byli m.in. Pawe³ Piskorski i Wojciech Kozak. Czy to
satysfakcjonuj¹ca praca? W
odpowiedzi przewodnik przytacza rozmowê telefoniczn¹ z
dyrektor SP nr 206. El¿bietê
Stêpieñ zainspirowa³a by³a
uczennica, dzia³aj¹ca obecnie
w Radzie Szko³y, która powiedzia³a: „Moja córka uczêszcza
do V klasy, a jeszcze nie by³a
na wycieczce po Pradze! Czy
teraz nie robi siê takich wycieczek? Ja by³am, gdy chodzi³am do tej szko³y – pamiêtam”.
W ci¹gu kilku dni przewodnik
zmontowa³ ekipê i poprowadzi³ wszystkie klasy V tej szko³y. Podczas prowadzonych
przez Mieczys³awa Janiszewskiego wycieczek szkolnych,
zosta³o zrobionych ok. 15 tysiêcy zdjêæ przy praskiej Komorze Wodnej. Przewodnik
bardzo chcia³by wiedzieæ, ile
z nich pozosta³o w rodzinnych
albumach uczestników. Informacje mo¿na przekazywaæ na
adres redakcji. Bêdzie to mi³y
prezent na zbli¿aj¹ce siê 60.
urodziny pana przewodnika.
Zapytany o autorytet mistrza pan Mieczys³aw wymienia Zbigniewa ¯arnowieckiego, swego nauczyciela matematyki w szkole œredniej. Byæ
mo¿e dlatego liczby s¹ dla
niego tak wa¿ne, na przyk³ad - 29. Dla tych, którzy
chc¹ sprawdziæ sw¹ wiedzê, na stronie internetowej
mieczyslawjaniszewski.info
przygotowa³ 29 pytañ. Zaznacza, ¿e wymyœli³ takie pytania, ¿e nawet jeœli ktoœ nic
nie wie – to, czytaj¹c pytanie,
czegoœ siê nauczy! (sic!).
Kolejna zagadka przewodnika: na jednym z praskich pomników znajduje siê napis: „Spo³ecznoœæ ludzka trwa tylko
przez sprawiedliwoœæ. Wierzê,
¿e nienawiœci umilkn¹”. Pytanie:
czyj to pomnik? Dla u³atwienia
przewodnik dodaje, ¿e kobieta
z coko³u ma drugi pomnik – na
lewym brzegu Wis³y, a jej imiê
nosi jedna z praskich szkó³.
Autor pytañ sam nie uchyla
siê od odpowiedzi. Czego nie
lubi? K³amstwa. Najwiêksza
wpadka? SpóŸnienie. Co go
ostatnio zdenerwowa³o? Pomys³ przebudowy, zmniejszenia
wybiegu dla niedŸwiedzi przy
ZOO Przecie¿ te zwierzêta s¹
tu od 1947 roku! Wybory? Ka¿dy ma wybór: pójœæ na wycieczkê, do kina, na wybory. Wybór
jest do czegoœ albo od czegoœ.

Oprócz pracy przewodnika
Mieczys³aw Janiszewski lubi
pomagaæ najm³odszym. Za³o¿y³ Fundacjê „Twoja Matka”,
która m.in. pomaga dzieciom
z domów dziecka. Po katastrofie w Czarnobylu w roku
1986 zorganizowa³ miesiêczne pobyty w Polsce dla ok.
5000 dzieci z okolic, dotkniêtych skutkami tego wybuchu.
25 lat temu pokaza³ te¿ inne
swoje umiejêtnoœci - wystêpowa³ w kabarecie „Atelier”, wraz
z Barbar¹ Brylsk¹, Kalin¹ Jêdrusik, Teres¹ Niewiarowsk¹,
Barbar¹ Ryba³towsk¹, Bogumi³¹ Witowsk¹, Ew¹ Z³otowsk¹, Ew¹ ¯ukowsk¹, Arturem Barcisiem i Markiem Siudymem czy te¿ z Jerzym Mata³owskim (Kolumb). Bogat¹
wiedzê o stolicy wykorzysta³

te¿ w cyklu „Detektyw warszawski”, pokazywanym w
2010 roku w TVP INFO.
Jest laureatem I edycji „Florianów” – statuetek, przyznawanych osobom i instytucjom,
szczególnie zas³u¿onym dla
Pragi. Tê nagrodê otrzyma³
wraz z abp. Leszkiem S³awojem G³ódziem, Wies³awem
Ochmanem i S³aw¹ Przybylsk¹.
Na 20-lecie swej dzia³alnoœci
przewodnickiej Mieczys³aw Janiszewski zorganizowa³ spacer
dla artystów – malarzy praskich,
który zaowocowa³ wystaw¹ 38
obrazów. Piêæ lat temu na ulicy
Tarchomiñskiej by³a wystawa
prac m.in. G¹siorowskich, Kubickich, Tadeusza Szmidta. Wydarzenia, zaplanowane na listopadowy jubileusz, pozostaj¹ na
K.
razie tajemnic¹.

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a,
tel. 22 782-48-88, 602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Jesieni¹ - ostro¿nie
Proszê Szanownych Pañstwa, szanujmy siebie i nasze
zwierzêta.
Kampania wyborcza jest dla
mnie jak reklama puszek dla
kotów: drogo sprzedawane,
niewiele.
Dlatego przed wyborami,
aby nie byæ miêsnym „targetem” dla partyjnej reklamy, nie
wyci¹gajmy wiêcej historii naszych dziadków.
Proponujê wyciszenie. Wy³¹czcie telewizory. Zacznijcie
myœleæ. PójdŸcie na zebrania
z Waszymi kandydatami i jak
kto chce - do koœcio³a. By m¹drze porównaæ.
Przestañcie s³uchaæ brzuchatych mêdrców od Go¿dzikowej bólu g³owy i majstrów od zatarcia pralek. Wybierzmy razem
nasze przysz³e 4 lata, mam nadziejê, ¿e lepsze. IdŸmy g³osowaæ œwiadomie lub w ogóle.
A co nowego w przyrodzie?
Mamy jesieñ. Jak zapewniaj¹
meteorolodzy, takiego ciep³ego
wrzeœnia nie by³o od 100 lat!
Proszê pamiêtaæ, ¿e piêkne dni, ciep³o, s³oñce w koñcu lata i pocz¹tkach z³otej polskiej jesieni to jedne z najgroŸniejszych pór dla rozwoju
chorób zakaŸnych.
Wielk¹ aktywnoœci¹ cechuj¹ siê kleszcze. Zbli¿a siê
zima. Pajêczaki szukaj¹ choæby kropelki krwi, aby rozmna¿aæ siê i przetrwaæ w gatun-

ku. Liczba przypadków pokleszczowej babeszjozy u
psów gwa³townie roœnie.
Wyœmienite warunki do zara¿ania maj¹ wirusy i kotów, i
psów. W mojej praktyce obserwujê nawrót tak dawno niespotykanej wirusowej bia³aczki kotów i panleukopenii, wirusowego zapalenia krtani i tchawicy.
W zakamarkach mojej gminy, ze zdziwieniem diagnozujê psie wirusowe zapalenie
w¹troby (choroba Rubartha),
parwowirozê i inne wirusowobakteryjne, krwotoczne zapalenia ¿o³¹dka i jelit.
Sk¹d zdziwienie? Od lat lekarze weterynarii dysponuj¹
szczepionkami przeciwko powszechnym chorobom psów i
kotów, które nie s¹ obowi¹zkowe, tak jak szczepienie
przeciwko wœciekliŸnie.
Jedno - czy kilkukrotne
szczepienie w wieku szczeniêcym czy „kociêcym” nie jest
skuteczne wiecznie. Organizm zwierz¹t potrzebuje przypominania. Szanowni Pañstwo, doszczepiajcie! Mo¿e
nie co roku, ale raz na dwa,
trzy lata choroby w³aœciwe dla
danego gatunku, te które s¹
poza szczepieniami przeciwko wœciekliŸnie. Ta piêkna jesieñ mo¿e byæ dla pozbawionych odpornoœci naszych pupili zabójcza. Jak dla nas, przy
g³upim wyborze lub obojêtnoœci 9 paŸdziernika.
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O przesiadkach po warszawsku
dokoñczenie ze str. 1

W Europie Zachodniej dawno zdano sobie sprawê, ¿e przesiadki odgrywaj¹ zasadnicz¹
rolê w transporcie publicznym i
je¿eli nie uda siê ich w³aœciwie
zorganizowaæ, ca³y system
transportu publicznego poniesie
klêskê. Zgodnie z takim podejœciem, wêz³y przesiadkowe
trzeba traktowaæ jako wa¿niejsze ni¿ same linie transportu publicznego. Nale¿y tak¿e tworzyæ
mechanizmy, które sk³oni¹
wszystkich organizatorów systemów transportu do planowania
przebiegu swoich linii tak, by
³¹czy³y punkty przesiadkowe.
Dobre praktyki w tym zakresie wskazuj¹, ¿e aby komunikacja publiczna by³a atrakcyjn¹
alternatyw¹ dla samochodu,
czas na przejœcie z jednej platformy przystankowej w wêŸle
do innej nie mo¿e przekraczaæ
kilku – najlepiej trzech – minut,
co oznacza maksymaln¹ odleg³oœæ 180 m. Powinna ona byæ
tym mniejsza, im bardziej lokalny charakter ma podró¿: 30 m
przy przesiadce z autobusu/
tramwaju do autobusu/tramwaju, 60 m przy przesiadce metro
– autobus/tramwaj i 90 m przy
przesiadce poci¹g podmiejski/
regionalny – metro.
Przyjazne dla pasa¿erów
wêz³y przesiadkowe musz¹
byæ wyposa¿one w zadaszenia i wiaty. Wa¿ne jest, by efektywnie wykorzystuj¹c przestrzeñ, drogi dojœcia powinny
byæ proste i czytelne, pozbawione ró¿nic poziomów, miejsc
niebezpiecznych itd. Dziêki
atrakcyjnej przestrzeni publicznej wêz³y przesiadkowe powinny tworzyæ miniaturowe
centra ¿ycia mieszkañców.
W Warszawie, co podkreœlali
sami obecni na spotkaniu in¿ynierowie, wrêcz odwrotnie –
ka¿da kolejna modernizacja
powoduje pogorszenie mo¿liwoœci przesiadek. Dlatego te¿ w
niektórych przypadkach wcale
nie by³o proste okreœlenie, czy
dany przystanek jeszcze nale¿y do wêz³a, czy ju¿ nie. W
obecnej analizie w ca³ej Warszawie wy³oniono ostatecznie
46 wêz³ów przesiadkowych. Dot¹d przyjmowano ró¿ne kryteria
oceny, czy jest to wêze³, czy nie

(np. pod wzglêdem mo¿liwoœci
³adowania karty miejskiej).
Badania testowe przeprowadzono w listopadzie 2009 w
wêŸle Bemowo-Ratusz w godzinach rannego i popo³udniowego szczytu – zarówno metod¹ tradycyjn¹, jak i za pomoc¹ kamer z mo¿liwoœci¹
elektronicznego rozpoznawania twarzy. Zliczano pasa¿erów wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych. Oczekuj¹cych ankietowano pod k¹tem numeru linii,
z której korzystaj¹ oraz oceny
wygody korzystania z przystanku. Elektronika, jak zwykle, okaza³a siê jednak bardziej zawodna ni¿ ludzie.
Projekt obejmowa³ opracowanie schematu ka¿dego wêz³a, na który naniesiono wszelkie urz¹dzenia, obiekty, znaki
wp³ywaj¹ce na ruch pieszy, a w
szczególnoœci: lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury przystankowej, windy, schody, przejœcia dla
pieszych, infrastrukturê dla osób
niepe³nosprawnych, s³upy sygnalizacji ulicznej, trakcyjne,
oœwietleniowe, wygrodzenia barierki i s³upki, drobne formy
architektoniczne, jak kosze na
œmieci. Nastêpnie oceniono
funkcjonowanie tych wêz³ów za
pomoc¹ przyjêtych wskaŸników.
By³y to: jakoœæ infrastruktury, integracja przestrzenna (zwartoœæ), ruch pojazdów przez
wêze³, rozmieszczenie platform
przystankowych wzglêdem siebie, dostêpnoœæ dla osób starszych, niepe³nosprawnych, z
ma³ymi dzieæmi, niewidomych,
wewnêtrzna logika wêz³a (czytelnoœæ), bezpieczeñstwo osobiste (monitoring, oœwietlenie),
stopieñ bezpieczeñstwa wynikaj¹cy z iloœci punktów kolizyjnych, informacja pasa¿erska.
Opisano w ten sposób wszystkie systemy transportu zbiorowego: 11 stacji metra, 12 stacji kolejowych oraz 457 przystanków,
obserwuj¹c ich funkcjonowanie
oraz rekomenduj¹c dzia³ania
usprawniaj¹ce. Opracowanie zawiera zarówno standardowe czasy przejœcia – minimalne i maksymalne (zgodne z wytyczonymi
trasami) oraz alternatywne, czyli
wynikaj¹ce z intuicyjnego skracania drogi przez pasa¿erów.
Zbadano dostêpnoœæ poszcze-

gólnych przystanków dla osób o
obni¿onej sprawnoœci ruchowej,
niewidomych i nies³ysz¹cych
oraz wszelkie ograniczenia w
ruchu pieszym.
Obserwacje wskaza³y, ¿e
zbyt czêsto 150-200 m pomiêdzy przystankami wyd³u¿a siê
np. do 500 m. Poniewa¿ zgodnie z przepisami odleg³oœci miêdzyprzystankowe w centrum
Warszawy mog¹ wynosiæ tylko
250 m, trudno uznaæ, ¿e przy
dwukrotnie wiêkszej odleg³oœci
dojœcia dla pieszych, przystanki nale¿¹ do tego samego wêz³a. Problem dotyczy np. kwestii czy stacja PKP Powiœle jest
fragmentem wêz³a Rondo de
Gaulle’a czy te¿ osobnym wêz³em. Odleg³oœæ pomiêdzy najbli¿szymi wzglêdem siebie peronami autobusowymi w kierunku Dworca Centralnego w wêŸle Rondo de Gaulle’a i obok stacji PKP Powiœle wynosi co najmniej 350 m. Nad przybli¿eniem
przystanków trwaj¹ prace koncepcyjne, ale nadal nie ma pomys³u na poprawê skomunikowania ze stacj¹ Powiœle.
Problem w tym, ¿e wêz³y
przesiadkowe nigdy nie by³y
celowo projektowane, a przystanki powstawa³y i powstaj¹ w
odpowiedzi na doraŸne potrzeby i mo¿liwoœci. W efekcie autorzy opracowania nie znaleŸli
w Warszawie ani jednego modelowego wêz³a przesiadkowego. A uci¹¿liwoœci jest wiele.
Projektowane „od ekierki” chodniki zmuszaj¹ do nadk³adania
drogi. Problemem s¹ zbyt w¹skie perony przystankowe – a
przecie¿, jak w innych miastach,
wiaty mog¹ byæ stawiane bezpoœrednio przy barierkach lub je
zastêpowaæ. Nie mniej uci¹¿liwe s¹ przeszkody punktowe na
œrodku drogi: latarnie, s³upy,
kosze na œmieci, skrzynki elektryczne, parkuj¹ce nielegalnie
samochody oraz z³y stan nawierzchni chodników i przejœæ
dla pieszych (wystaj¹ce p³yty,
koleiny, ka³u¿e itp.) Zauwa¿ono
te¿ niewystarczaj¹cy poziom infrastruktury dla osób niepe³nosprawnych oraz informacji pasa¿erskiej (np. w centrum razi brak
opisów w obcych jêzykach).
W opracowaniu opisano tez
praskie wêz³y przesiadkowe.

Na Rondzie ¯aba, mimo doœæ
ma³ej odleg³oœci, przejœcie miêdzy przystankami zajmuje nawet 5 minut, a odleg³oœci do pokonania w skrajnych wypadkach przekraczaj¹ 200 m.
Same przystanki s¹ wygodne,
ale brakuje na nich zadaszeñ.
Na Rondzie Starzyñskiego
skrajne odleg³oœci rzêdu 300 m
akceptowalne dla osób zdrowych, dla niepe³nosprawnych
wyd³u¿aj¹ siê nawet do ponad
500 m. Jedyne „ucywilizowane”
wejœcie na perony PKP ZOO
wiedzie po wysokich schodach.
Ró¿nica wysokoœci terenu oraz
stromoœæ podjazdu dla wózków
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ pokonanie tej przeszkody przez
niepe³nosprawnych bez pomocy osób trzecich. Zwrócono te¿
uwagê na kolizyjne usytuowanie wzglêdem siebie pawilonów
handlowych i œcie¿ki rowerowej,
która czêsto jest zaw³aszczana
przez pieszych jako skrót.
Przy Dworcu Wileñskim natê¿enie ruchu pieszego w godzinach szczytu jest najwiêksze w Warszawie. Pieszym
przeszkadzaj¹ zbyt w¹skie
chodniki zastawione przez samochody. Z obserwacji wynika,
¿e z powodu d³ugich cyklów sygnalizacji œwietlnej piesi przechodz¹ przy czerwonym œwietle, co powoduje ryzyko wypadku. Problemem s¹ te¿ nierówne chodniki i brak oznakowania czytelnego dla niewidomych, brak wind i dostatecznej
informacji pasa¿erskiej. Miejmy
nadziejê, ¿e po wybudowaniu
metra coœ siê w tej mierze poprawi. O tym, ¿e pesymistyczny scenariusz jest tak¿e mo¿liwy, mo¿e œwiadczyæ przyk³ad
wêz³a przy Dworcu Stadion, w
du¿ej czêœci projektowanego
od nowa. Obecnie odleg³oœci
pomiêdzy przystankami siêgaj¹
tu ponad 700 m, a dla niepe³nosprawnych nawet blisko 800 m.
Poniewa¿ nie zaprojektowano
tu zintegrowanego wêz³a przesiadkowego, zachodzi obawa,
¿e po modernizacji samego
dworca i wybudowaniu stacji
metra te wskaŸniki nie ulegn¹
zbyt wielkim zmianom.
Przy Dworcu Wschodnim te¿
nie jest du¿o lepiej. Brak wiat
przystankowych i wygodnych
dojœæ dla pieszych. Dworzec nie
jest przystosowany dla osób niepe³nosprawnych, brak na s¹siednich przystankach estetycznej, czytelnej informacji pasa¿er-

skiej, równie¿ w obcych jêzykach. Tak¿e pêtle po obu stronach dworca nie s¹ w ¿aden
sposób zintegrowane, a dzieli je
kilkaset metrów. Na Dworcu
Wschodnim trwa remont, podobnie jak przy wêŸle ¯erañ-FSO.
Badania tego wêz³a przeprowadzono ju¿ w trakcie trwania
przebudowy Trasy Toruñskiej,
uci¹¿liwej dla osób w pe³ni
sprawnych, a co dopiero mówiæ
o maj¹cych ograniczenia ruchowe czy niedowidz¹cych. Nawierzchnie s¹ nierówne, a wieczorami nie wszystkie miejsca
odpowiednio oœwietlone. Odleg³oœci pomiêdzy przystankami
siêgaj¹ tu nawet ponad 650 m,
a czasy dojœcia nawet 10 minut.
Przedstawiaj¹cy opracowanie
Marcin Wapniarski z Biura Dro-

gownictwa i Komunikacji, przy
braku pieniêdzy w miejskiej kiesie, na razie widzi szansê jedynie na niskokosztowe metody
poprawy dostêpnoœci warszawskich wêz³ów przesiadkowych:
porz¹dkowanie przestrzeni, usuwanie drobnych przeszkód, instalacja ma³ej architektury i wiat,
poprawa informacji pasa¿erskiej. To z pewnoœci¹ nie wystarczy do znacz¹cej poprawy obecnych wskaŸników.
Po opracowanie, zawieraj¹ce przede wszystkim doœæ dok³adn¹ inwentaryzacjê du¿ej
iloœci wêz³ów przesiadkowych,
siêgaj¹ ju¿ inne miejskie jednostki. W najbli¿szym czasie
ma zostaæ zlecona szczegó³owa analiza 13 wêz³ów.
Karolina Krajewska

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4, 5 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na
okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
(z póŸn.zm.)

og³asza
na dzieñ 17 listopada 2011 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ gara¿y wystawionych do konkursu
wywieszone bêd¹ od dnia 10.10.2011 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy
Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na gara¿ach
wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ
u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w
Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,
p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

4 nowa gazeta praska

ZTM informuje

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

Tramwaje zje¿d¿aj¹ z Targowej

Transport dla wyborców
z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹
W niedzielê, 9 paŸdziernika, w godzinach 7.00-21.00,
g³osujemy w wyborach parlamentarnych. Warszawa
zapewnia wyborcom z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹
bezp³atny transport do lokalu wyborczego. Zg³oszenia
chêtnych przyjmowane bêd¹ telefonicznie.
Urz¹d m.st. Warszawy – jak zwykle podczas wyborów –
zapewnia osobom niepe³nosprawnym ruchowo bezp³atny
transport od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego
miejsca), do lokalu wyborczego i z powrotem.
Osoby niepe³nosprawne, które g³osuj¹ w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie maj¹ mo¿liwoœci dojazdu, mog¹
liczyæ na pomoc miasta.
Urz¹d zapewnia specjalistyczny transport realizowany w
systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba niepe³nosprawna
objêta jest us³ug¹ od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego
i z powrotem.
Zamówienia przyjmowane s¹ pod nr telefonu 22 870-08-08:
* w dni powszednie oraz dzieñ przed wyborami, tj. w sobotê
8 paŸdziernika – w godz. 8.00-16.00 (poza tymi godzinami nale¿y nagraæ zg³oszenie na automatyczn¹ sekretarkê podaj¹c
numer telefonu do siebie, nastêpnego dnia operator oddzwoni),
* w dniu wyborów, tj. niedziela, 9 paŸdziernika – w godzinach 7.00-19.00.
Osoby maj¹ce problemy z poruszaniem siê – np. osoby
starsze lub chore - mog¹ w dniu wyborów, tj. w niedzielê 9
paŸdziernika, zg³aszaæ siê do Stra¿y Miejskiej pod specjalnie
uruchomiony nr tel. 22 598-69-91.
Do dyspozycji bêdzie co najmniej 5 radiowozów. W przypadku du¿ego zainteresowania, Stra¿ Miejska jest gotowa
uruchomiæ kolejne.
Czas dowozu bêdzie uzale¿niony od liczby oczekuj¹cych
osób.
Radiowóz podjedzie pod miejsce zamieszkania o wyznaczonej godzinie.
Stra¿nicy pomog¹ w dotarciu z samochodu do samego
lokalu wyborczego.
Wiêcej o wyborach:
* pod nr telefonu miejskiej infolinii 800 707 047
* na www.um.warszawa.pl
* w urzêdach dzielnic

Budowa metra wkracza na Pragê. Rozpoczynaj¹ siê prace przygotowawcze do budowy stacji Dworzec Wileñski. W
zwi¹zku z tym, od 1 paŸdziernika wy³¹czony zosta³ ruch
tramwajowy na ul. Targowej, na odcinku od Dworca Wileñskiego do ul. Kijowskiej. Tramwaje wróc¹ tam dopiero po
zakoñczeniu budowy stacji podziemnej kolei.
Remontowany bêdzie odcinek torów tramwajowych od ul. Kijowskiej do Bia³ostockiej. Trzeba podkreœliæ, ¿e roboty bêd¹ prowadzone tylko na odcinkach, które nie bêd¹ rozbierane na czas budowy metra na Pradze. Dodatkowo, w czasie robót tramwajowych,
wykonane zostan¹ przebudowy na ul. Targowej konieczne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu w rejonie pl. Wileñskiego – przejazdy przez ul. Targow¹ oraz sygnalizacja œwietlna.
Na trasy objazdowe zosta³y skierowane linie: 3, 8, 20, 22, 25, 26
i 28. Nowy uk³ad tras tramwajowych na prawym brzegu Wis³y
uwzglêdnia tak¿e trwaj¹ce prace torowe w al. Zielenieckiej. W czasie wy³¹czenia ruchu tramwajowego uruchomiona zostanie zastêpcza linia autobusowa Z-1, kursuj¹ca miêdzy Dworcem Wschodnim i
Nowolipkami. Autobus bêdzie kursowa³ tylko do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu w rejonie pl. Wileñskiego, czyli do
15 paŸdziernika. Potem zostanie zast¹piony przez now¹ liniê 226.
Szczegó³owe zmiany:
linia 3: GOC£AWEK … Targowa - Kijowska - Kawêczyñska
- KAWÊCZYÑSKA-BAZYLIKA
linia 8: OS. GÓRCZEWSKA … al. Waszyngtona – WIATRACZNA
linia 20: ¯ERAÑ FSO - Jagielloñska - Ratuszowa - Targowa
- al. Solidarnoœci ... BOERNEROWO
linia 22: PIASKI … al. Waszyngtona - Grochowska - Targowa
- Kijowska - DW.WSCHODNI
linia 25: BANACHA … al. Waszyngtona – WIATRACZNA
linia 26: OS. GÓRCZEWSKA … al. Solidarnoœci - Targowa - 11 Listopada - Odrow¹¿a - Matki Teresy z Kalkuty - Rembieliñska – ANNOPOL
linia 28: KO£O … rondo Starzyñskiego - Starzyñskiego Odrow¹¿a - Matki Teresy z Kalkuty - Rembieliñska - Annopol ¯ERAÑ WSCHODNI
linia 7: utrzymanie zawieszenia kursowania linii
linia Z-1: DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa
- al. Solidarnoœci - Andersa - Nowolipki - al. Jana Paw³a II NOWOLIPKI - al. Jana Paw³a II - al. Solidarnoœci - Targowa Kijowska - DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)
Zmiany przystankowe:
Zawieszone przystanki tramwajowe: KIJOWSKA 04, DW.
WILEÑSKI 07, 10, 11 i 12, Z¥BKOWSKA 03 i 04.
Utrzymane zawieszenie przystanków tramwajowych: AL. ZIELENIECKA 07, 08 i 09, RONDO WASZYNGTONA 07, 08 i 09.
Dla linii autobusowych: 135, 166, 138, 509 i 517 uruchomione zostan¹
przystanki sta³e: KIJOWSKA 51 i 52 (ul. Targowa przy ul. Kijowskiej).
Dodatkowo bêd¹ obowi¹zywaæ przystanki: Z¥BKOWSKA 01
i 02 (dla linii 509 i 517 jako sta³e), PL. HALLERA 01 i 02 (dla linii
509 jako warunkowe).

W przypadku korzystania z przejazdu ³¹czonego (linie podstawowe, których trasy uleg³y zmianie + linie zastêpcze):
- bilet jednorazowy skasowany w jednym z pojazdów tych
linii zachowuje wa¿noœæ w drugim, jak równie¿ w pojazdach,
których trasa pokrywa siê z tras¹ linii zastêpczych
- bilet 30-dniowy imienny wa¿ny na jedn¹ liniê, której trasa
zosta³a czasowo zmieniona, zachowuje wa¿noœæ w pojazdach
linii zastêpczej uruchomionej w jej zastêpstwie oraz w pojazdach linii kursuj¹cych na odcinkach œciœle pokrywaj¹cych siê z
podstawow¹ tras¹ linii oznaczonej na tym bilecie.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 26 wrzeœnia 2011 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 1/15, 1/16,
1/1 z obrêbu 4-01-26 przy ul. Przyrzecze w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.
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FENIKS jest kobiet¹
28 wrzeœnia bêdzie wa¿n¹ dat¹ w historii FENIKS Stowarzyszenia Amazonek
Warszawa Targówek. Tego dnia ukaza³ siê pierwszy numer kwartalnika osób niepe³nosprawnych „FENIKS dla Ciebie”.
Chcia³yœmy, by powsta³o ten specja³, sporz¹dzony przez stroju). Zawsze nastêpuje
pismo osób niepe³nospraw- Amazonki, by³ atrakcj¹ poczê- prze³o¿enie myœli na bezponych, ale nie tylko dla nich; stunku na spotkaniu w ratuszu. œrednie dzia³anie organizmu.
pismo dla wszystkich. Pismo,
Wydaj¹c czasopismo, panie Ju¿ w œredniowieczu Paracelktóre przedstawia³oby co- ze Stowarzyszenia próbuj¹ sus twierdzi³, ¿e w naszej œwiadziennoœæ tych osób, ale nie znaleŸæ mechanizm samouz- domoœci jest takie miejsce –
tê szar¹, pe³n¹ przeszkód, ale drawiaj¹cy – uwa¿a dr Wiktor funken (œwiate³ko), gdzie nietê kolorow¹, która te¿ w ich Chmielarczyk z Zak³adu Edu- widzialne ³¹czy siê z widzial¿yciu istnieje – napisa³a w s³o- kacji Onkologicznej przy Cen- nym. Uzdrawianie polega na
wie wstêpnym Gra¿yna Jelen- trum Onkologii. Ten trudny do tym, ¿e z tej iskierki rodzi siê
kiewicz, prezes Stowarzysze- uchwycenia mechanizm, natu- p³omieñ… Niektórzy pacjenci,
nia. Podczas prezentacji nu- ralny uzdrawiacz – healer we- którzy maj¹ duchowoœæ barmeru w ratuszu Targówka po- wnêtrzny, wykorzystywa³a me- dziej rozwiniêt¹, rzadziej maj¹
wiedzia³a: Chcemy zmieniæ dycyna chiñska. Jest to system depresje, lepiej poddaj¹ siê
stereotyp postrzegania osoby pozaintelektualny. Sami go wy- terapii. Duchowoœæ buduje siê
niepe³nosprawnej jako takiej, zwalamy, np. przez kontempla- m.in. przez w³asn¹ kreatywktóra do niczego siê nie na- cjê przyrody, przez poezjê, noœæ, przez tworzenie sztuki;
daje. Chcemy pokazaæ, ¿e przez muzykê (w wielu utwo- nie przez „odbieranie”, ale w³aosoby niepe³nosprawne rach s¹ elementy, które wywo- œnie przez tworzenie. W ten
mog¹ pracowaæ, mieæ ró¿ne ³uj¹ w nas stan lepszego na- sposób uruchamia siê w³asn¹
zainteresowania i talenty,
mog¹ coœ ciekawego przekazaæ innym ludziom. Pierwszy
numer kwartalnika to dziecko,
które rodzi³o siê w bólach, z
przeszkodami. Trzon numeru:
teksty, ilustracje i zdjêcia – to
nasze, Amazonek, prace. S¹
wspomnienia z miejsc i wydarzeñ, które dobrze siê kojarz¹,
daj¹ coœ pozytywnego. Nie
chcemy koncentrowaæ siê na
chorobie. Szukamy radoœci w
¿yciu codziennym.
W numerze jest relacja z
wyprawy na Machu Picchu,
wspomnienia z wczasów na
Kaszubach, wra¿enia ze spektaklu teatralnego, s¹ wiersze i
informacje o wspólnych dzia³aniach, wywiad z wiceburmistrzem Targówka Krzysztofem
Miko³ajewskim o osobach niepe³nosprawnych. Jest te¿
przepis na ciasto-kaszankê;

kreatywnoœæ. Amazonki te¿ s¹
kreatywne: same coœ prze¿y³y, teraz chc¹ przekazaæ „³adunek” swojego prze¿ycia innym
ludziom, dla ich dobra.
Pierwszy numer „FENIKSA
dla Ciebie” ukaza³ siê dziêki
wsparciu finansowemu z Mazowieckiego Centrum Polityki Spo³ecznej i Urzêdu Marsza³kowskiego. Bezp³atne
egzemplarze s¹ dostêpne w
przychodniach zdrowia na
Targówku, w urzêdzie dzielnicy i w klubach Amazonek
FENIKS Stowarzyszenie
Amazonek Warszawa Targówek powsta³o 2 lata temu. Od
pocz¹tku wsparcia udzielaj¹
mu: dyrektor SZPZLO Warszawa Bródno Micha³ Kawecki i Danuta Mioduszewska,
dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej ZOZ, a tak¿e w³adze
Dzielnicy Targówek. S³odki
poczêstunek funduje Ma³gorzata Rogulska.

Cotygodniowe spotkania
osób z problemami nowotworu piersi odbywaj¹ siê w sali
konferencyjnej Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej
przy ul. Poborzañskiej 6 w
poniedzia³ki w godz. 17 – 19.
Co miesi¹c, przy wspó³pracy
Biblioteki Publicznej Targówka w czytelni przy ul. Œw. Wincentego 85, odbywaj¹ siê wyk³ady, poœwiêcone problematyce prozdrowotnej.

Dlaczego Amazonki z Targówka wybra³y Feniksa na
swego patrona? W mitologii
greckiej Feniks to legendarny ptak, ¿yj¹cy w Etiopii. Mia³
¿yæ kilkaset lat, po czym spalaæ siê na stosie, a z popio³ów powstawa³ na nowo i –
odm³odzony – pojawia³ siê w
egipskim mieœcie Heliopolis.
Sta³ siê symbolem zmartwychwstania i odm³odzenia.
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez ZUP Eltech A. Ludwiniak
i S-ka Spó³ka Jawna, z³o¿ony dnia 16 wrzeœnia 2011 r.
i zmieniony dnia 22 wrzeœnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN oraz budynku
stacji transformatorowej na dz. nr ew. 5, 6/9 w obrêbie
4-07-18 przy ul. Szklarniowej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,
Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.
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mini og³oszenia

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
5, 6, 9, 10, 11 i 12 paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI – korepetycje
i przygotowanie do egzaminów.
Bia³o³êka, Nowodwory, tel.
501 301 595
ANGIELSKI, doœwiadczony
lektor, Tarchomin 22 676-73-65
ANGIELSKI – profesjonalnie
Nowodwory, Tarchomin,
Bia³o³êka, tel. 500 214 057
ANGIELSKI, przygotowanie
do matury, konwersacja, tanio
22 811-04-58
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka,
500-402-645
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
SZKO£A MUZYCZNA CASIO
- Tarchomin, Gitara, Akordeon,
Keyboard, Flet, tel. 511 486 484
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
dermatolog, krioterapia,
dermatoskopia, ginekolog,
laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485

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

plac Hallera 9

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

ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

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
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
OPONY 195/60 R15 produkcja
VI.2011, cena 800 z³,
601-315-916
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ kawalerkê
(25m 2) ul. Bródnowska,
515-433-207
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

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

Prosto z mostu
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Obywatele tylko do Senatu
Nie jest mi wszystko jedno.
Nie dam siê jednak uwiêziæ
w logice, pod³ug której muszê
g³osowaæ na jedn¹ partiê tylko dlatego, by nie wygra³a
inna. Nie muszê, a moj¹ pewnoœæ wzmacnia obserwacja,
jak cynicznie jedna partia inicjuje i wykorzystuje strach
przed drug¹ i na odwrót. Tymczasem dla Polski nie ma
wiêkszego znaczenia, która z
nich wygra. Gdy w 2005 r.
wygra³ PiS, ministrem finansów zosta³a gwiazda ekonomiczna Platformy, prof. Zyta
Gilowska, a ministrem zdrowia - szef komitetu poparcia
Donalda Tuska prof. Zbigniew Religa. Gdy w 2007 r.
wygra³a PO, ministrem spraw
zagranicznych zosta³ minister

w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego Rados³aw Sikorski, a
teraz pewnie ministrem w rz¹dzie Tuska zostanie szefowa
sztabu Kaczyñskiego Joanna
Kluzik-Rostkowska.
Racj¹ bytu tych dwóch partii jest podsycanie wzajemnego konfliktu o rzeczy nieistotne - miejsca przy stole w
Brukseli czy s³owa w programach telewizyjnych. Na
prawdziw¹ debatê o Polsce
jest szansa tylko w Senacie.
Po raz pierwszy bêdziemy
g³osowaæ na kandydatów do
Senatu w jednomandatowych
okrêgach wyborczych. Do
2007 r. senatorów równie¿
wybieraliœmy w wyborach
wiêkszoœciowych, tj. wed³ug
zasady, i¿ wygrywa ten, kto

Kto przygarnie i pokocha Lenoxa?
Kontakt w sprawie adopcji:
501 588 482, 600 101 446

uzyska³ najwiêcej g³osów.
Ró¿nica jest taka, ze wówczas by³y wiêksze okrêgi wyborcze - ca³a Warszawa by³a
jednym okrêgiem, a wygrywa³a czwórka kandydatów,
która zebra³a najwiêcej g³osów. Dziœ Warszawê podzielono na cztery okrêgi i w ka¿dym z nich wygrywa tylko jedna osoba. To zwiêksza emocje, ale najwa¿niejsze, ¿e
umo¿liwia lepszy kontakt
kandydatów z wyborcami w
mniejszym okrêgu.
Z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego obie Pragi: Po³udnie i Pó³noc, Rembertów, Targówek i Weso³¹ kandyduje
profesor Krzysztof Rybiñski,
znany ekonomista i publicysta, by³y wiceprezes NBP.
Profesor Rybiñski startuje z
zorganizowanego przez Rafa³a Dutkiewicza komitetu wyborczego „Unia Prezydentów
- Obywatele do Senatu”, który postawi³ sobie za cel
wsparcie niezale¿nych kandydatów i przekszta³cenie
Senatu w izbê reprezentuj¹c¹
wspólnoty lokalne.
W innych okrêgach równie¿ mo¿na g³osowaæ na kandydatów startuj¹cych z niepartyjnych komitetów wyborczych. Z okrêgu wyborczego
obejmuj¹cego Bia³o³êkê, Bielany, Œródmieœcie i ¯oliborz
kandyduje Jerzy Krzekotowski,
prawnik znany ze wspó³pra-

Rada wielu

Dlaczego Sejm?
cy z warszawskimi wspólnotami mieszkaniowymi. Z okrêgu wyborczego obejmuj¹cego Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów kandyduje Andrzej Celiñski, doœwiadczony
parlamentarzysta, który wielokrotnie udowodni³ swoj¹
niezale¿noœæ.
Tylko tym trzem kandydatom do Senatu szczerze w
Warszawie kibicujê.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

KOMUNIE
CHRZCINY
WESELA
tel. 602-274-531
„Bia³a Orchidea”
ul. Bia³o³êcka 281

W ostatnim tygodniu mia³em wiele wyborczych spotkañ z mieszkañcami Warszawy. Na ka¿dym z nich powtarza³o siê pytanie, dlaczego - po drugim ju¿ wyborze
do Rady Warszawy - zdecydowa³em siê kandydowaæ do
Sejmu?
Odpowiada³em zawsze tak
samo. Nie biorê udzia³u w
partyjnych rozgrywkach, nie
zabiega³em o wysokie miejsce na liœcie. Wyborcy, którzy bêd¹ chcieli mnie poprzeæ, odnajd¹ mnie w œrodku listy. A poniewa¿ ¿aden
g³os siê nie zmarnuje, najwa¿niejsze jest poparcie programu „Polacy zas³uguj¹ na
wiêcej”. Moja decyzja o starcie w wyborach wynika z...
poczucia bezsilnoœci.
Nawet „Gazeta Wyborcza”
musia³a przyznaæ, ¿e jestem
najbardziej aktywnym radnym, który ma najwiêcej interpelacji w sprawach mieszkañców. Ale wiêkszoœæ interesantów, którzy do mnie
przychodz¹, zosta³o pokrzywdzonych decyzj¹ urzêdnicz¹. Burmistrzowie dzielnic
(w wiêkszoœci z PO) podtrzymuj¹ decyzje urzêdników,
których zatrudniali. Od postanowieñ burmistrzów mo¿na

odwo³aæ siê do Prezydent
Warszawy z PO. Podtrzymuje ona decyzje swoich partyjnych kolegów. Na Pani¹
Prezydent mo¿na poskar¿yæ
siê Radzie Warszawy, gdzie
PO ma samodzielnie wiêkszoœæ i zawsze broni Pani
Prezydent. Uchwa³ê Rady
Warszawy mo¿na zaskar¿yæ
do wojewody (z PO) z wiadomym skutkiem. A na wojewodê poskar¿yæ siê do
Premiera, szefa PO. Te¿ z
wiadomym skutkiem.
Jestem dobrym radnym.
Ale mandat poselski jest du¿o
silniejszy ni¿ mandat radnego i umo¿liwia bardziej skuteczne dzia³anie. A skuteczne reprezentowanie warszawiaków to mój cel.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.sala-bialaorchidea.pl
Ch³odnym okiem

Na wybory

PO warszawsku

Jak wybieramy?
Na tego zag³osujemy!
Wybory ju¿ w tym tygodniu!
W niedzielê w godzinach 721 rozstrzygniemy, kto bêdzie
rz¹dzi³, jaka partia wygra wybory i kto bêdzie zasiada³ w
parlamencie. W tej gor¹czce
kampanijnej, gdzie kandydaci przeœcigaæ siê bêd¹ w iloœci wywieszonych plakatów,
warto na spokojnie przyjrzeæ
siê im od innej – nie kampanijnej strony. Kandydowanie
na pos³a to nie konkurs piêknoœci ani wyœcig celebrytów.
Wybieramy przysz³ych pos³ów i senatorów, wiêc ludzi,
którym powierzymy stery i odpowiedzialnoœæ za Polskê.
Dlatego wybieraæ powinniœmy odpowiedzialnie.
W tych wyborach praktycznie ka¿da partia mia³a ju¿
swoj¹ szansê i rz¹dzi³a. Wiemy wiêc, czego mo¿emy siê
po nich spodziewaæ. Znamy
te¿ ich liderów d³u¿ej ni¿ trwa
ta kampania. Wiemy, kto jest
przewidywalny, a kto tylko
udaje, zrzucaj¹c winê na „tabletki”. Wiemy, kto potrafi³
stabilnie i w porozumieniu poprawiaæ kraj, a kto w atmosferze k³ótni i pods³uchów

szanta¿owa³ koalicjantów.
Wiemy te¿, kogo liderzy maj¹
w zespole do pomocy. To my
wybierzemy, czy za edukacjê
naszych dzieci bêdzie odpowiedzialny ktoœ jak minister
Kudrycka, czy Antoni Macierewicz. Czy do rozmów z prezydentem Obam¹, kanclerz
Merkel i innymi przywódcami
zasiadaæ bêdzie minister Sikorski, czy Anna Fotyga. Za
zmniejszenie bezrobocia powinien odpowiadaæ ma³o znany, ale genialny specjalista
minister Micha³ Boni, czy by³y
ju¿ Agent, a teraz polityk PiS
- Tomek. Dlatego wybieraæ
powinniœmy m¹drze. Tusk
czy Kaczyñski?
Czêœæ z nas pomyœli sobie
tak, jak cztery lata temu, a
mo¿e i tak przy okazji zesz³orocznych wyborów – „a co
mnie to obchodzi”, albo „to i
tak nic nie zmieni”… Siêgnijmy jednak pamiêci¹ 4 lata
wstecz. Przypomnijmy sobie,
jak wtedy rozwija³a siê Warszawa i Polska. Zdarza nam
siê narzekaæ na remonty
przystanków, objazdy remontowanych ulic, korki przez

przebudowywane mosty i
budowê metra. Zaraz, zaraz,
czy to narzekanie na to, ¿e siê
zmienia na lepsze? Czy rzeczywiœcie lepiej by³oby bez
tych inwestycji? Nie da siê nie
zauwa¿yæ, ¿e Polska zmienia
siê na naszych oczach i szansa na cywilizacyjne wyrównanie z krajami Europy Zachodniej jest w zasiêgu rêki. Potrzeba nam jeszcze 4 lat tak
dobrego rozwoju na zakoñczenie wa¿nych inwestycji i
rozpoczêcie nowej fali nowoczesnoœci. Przez 4 lata rz¹dów Platformy Obywatelskiej
uda³o nam siê szybciej ni¿
kiedykolwiek nadrabiaæ zaleg³oœci i jednoczeœnie pójœæ
niezwykle do przodu. A o to
przecie¿ chodzi. O to maj¹
dbaæ rz¹dz¹cy. O ludzi i rozwój pañstwa. To siê nazywa
Dzia³anie! „D jak Dzia³anie”
Dlatego g³osujmy!
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

W „Dzienniku Ustaw” 31
stycznia br. ukaza³a siê i tym
samym tego dnia wesz³a w
¿ycie ustawa zatytu³owana
„Kodeks wyborczy”. Poniewa¿ nowy akt prawny wprowadza kilka zmian w dotychczasowych zasadach wyborczych, temu tematowi pozwalam sobie poœwiêciæ dzisiejszy felieton (odezwa³ siê we
mnie stary belfer).
Jakie s¹ nowinki? Najwa¿niejsz¹ z nich jest wprowadzenie okrêgów jednomandatowych do Senatu RP. Do
tej pory by³o tak, ¿e id¹c do
wyborów otrzymywaliœmy
kartê do g³osowania na pos³ów do Sejmu RP, na której
by³o wiele list i wielu kandydatów, z których mogliœmy
wybraæ jedn¹ osobê i to siê
nie zmienia, oraz kartê do
g³osowania, na której by³o
wielu kandydatów do Senatu
i tu mogliœmy g³osowaæ na
cztery nazwiska. Obecnie
Warszawa w przypadku wyborów do Senatu zosta³a podzielona na cztery okrêgi i
mo¿na g³osowaæ tylko na jednego senatora. W okrêgu
obejmuj¹cym Pragê Pó³noc,
Pragê Po³udnie, Targówek,
Weso³¹ i Rembertów jest
czterech kandydatów, spoœród których bój zapewne
rozstrzygnie siê pomiêdzy
Markiem Borowskim wspólnym kandydatem PO i SLD,

a Zbigniewem Romaszewskim, kandydatem PiS. Bia³o³êka znalaz³a siê we wspólnym okrêgu z Bielanami,
Œródmieœciem i ¯oliborzem;
tam równie¿ jest czterech
kandydatów, ale murowanym
faworytem jest dotychczasowa senator z PO - Barbara
Borys- Damiêcka.
Osoby, które chc¹ wzi¹æ
udzia³ w g³osowaniu, a ostatnio migrowa³y, powinny
sprawdziæ we w³aœciwym
urzêdzie dzielnicy, czy s¹
umieszczone w spisie wyborców. W przypadku braku
swoich danych - dopisaæ siê
do spisu. Id¹c do wyborów
zabieramy ze sob¹ dowód
osobisty. Oczywiœcie, g³osujemy poprzez postawienie
krzy¿yka w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy oddaæ swój g³os.
Jeden krzy¿yk na karcie do
g³osowania do Sejmu RP i
jeden krzy¿yk na karcie do
g³osowania na senatora RP.
Wa¿ne jest to, aby krzy¿yk
przecina³ siê w przeznaczonej do tego kratce. Uniemo¿liwi to wtedy wszelkie spekulacje, czy oddany przez nas
g³os jest wa¿ny, czy te¿ nie.
Tegoroczne wybory na Pradze Pó³noc zostan¹ przeprowadzone w tych samych
miejscach i w tych samych
obwodowych komisjach wyborczych, co zwykle.

Mamy te¿ inne nowoœci w
sposobie g³osowania. Po
pierwsze, w Kodeksie zosta³y
ujednolicone godziny otwarcia
lokali wyborczych we wszystkich przeprowadzanych w RP
wyborach i referendach. G³osujemy pomiêdzy 7.00 a
21.00. Nowoœci¹ jest tak¿e
mo¿liwoœæ g³osowania przez
pe³nomocnika. Zasady s¹ opisane w rozdziale 7 Kodeksu.
W tegorocznych wyborach
parlamentarnych wyborcy niepe³nosprawni po raz pierwszy
bêd¹ mogli g³osowaæ równie¿
za poœrednictwem poczty.
Mo¿liwoœæ ta dotyczy tak¿e
obywateli polskich przebywaj¹cych podczas wyborów za
granic¹. Tyle nowinek. Wa¿ny
jest udzia³ i œwiadomy g³os.
PS. Trochê prywaty. Dziewi¹tego paŸdziernika warto
zag³osowaæ do Sejmu RP na
liœcie nr trzy na dziewi¹tkê, a
do Senatu na jedynki.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Tory a sprawa praska
Dworzec Wileñski znajduje siê w centrum Pragi, tak jak Dworzec Centralny w centrum Warszawy. Jednak podobieñstwa na tym siê koñcz¹. Dworzec Centralny mia³ to
szczêœcie, ¿e o jego lokalizacji zadecydowano przed wojn¹, kiedy to Warszaw¹ rz¹dzili
ludzie œwiatli i potrafi¹cy dalekowzrocznie myœleæ – mówi nasz wierny Czytelnik.
Wed³ug Czytelnika te cza- ca. Taka jak Targowa czy
- Warszawski Ratusz powisy ju¿ minê³y - Zw³aszcza w Marsza³kowska, gdy¿ tylko nien wymusiæ na PKP przeostatnim dwudziestoleciu ulice w poziomie umo¿liwiaj¹ niesienie torów do wykopu i
trudno by wskazaæ kogoœ o swobodne przemieszczanie przyst¹piæ do budowy Alei
formacie choæby zbli¿onym siê mieszkañców. Tymcza- Tysi¹clecia w poziomie. Wardo wielkoœci prezydenta Sta- sem zatrudniona przez Ra- toœci¹ dodan¹ by³aby – w tym
rzyñskiego. Gdyby zamiast tusz firma z Gdañska, nie przypadku – mo¿liwoœæ zbuniego prezydentem by³ wte- znaj¹ca Warszawy, zapropo- dowania torów tramwajowych
dy na przyk³ad Marcin Œwiê- nowa³a nam kolejn¹ ulicê na Goc³aw i dalej, o czym od
cicki, który w koñcu ubieg³e- tranzytow¹ z potwornymi dawna marz¹ mieszkaj¹cy
go wieku decydowa³ o Dwor- mostami, który to pomys³ tam ludzie.
cu Wileñskim i jego otocze- sprawi³by, ¿e ¿ycie mieszkaPropozycje Czytelnika wyniu, to centrum Warszawy j¹cych tam ludzi zmieni³oby daj¹ siê bardzo sensowne.
wygl¹da³oby nastêpuj¹co: siê w koszmar. I dobrze, ¿e Poprosiliœmy o odniesienie
wzd³u¿ Alej Jerozolimskich mieszkañcy i praskie organi- siê do nich rzecznika prasobieg³yby cztery tory kolejowe, zacje skutecznie ten pomys³ wego PKP S.A.
przed Pa³acem Kultury k³êbo- oprotestowa³y – kontynuuje
Krzysztof £añcucki powiewisko torów tworzy³oby sta- Czytelnik.
dzia³ NGP: Trudno nie zgocjê postojow¹ dla poci¹gów,
Zbudowanie Alei Tysi¹cle- dziæ siê ze zdaniem Czytela przejazd przez Aleje Jero- cia w poziomie wymaga nika, ¿e Aleja Tysi¹clecia jest
zolimskie ulicami poprzecz- przeniesienia torów kolejo- Pradze bardzo potrzebna.
nymi by³by co chwilê zamy- wych do wykopu, co nie jest Przyda³aby siê zw³aszcza tekany szlabanami. I takie w³a- nowym pomys³em. W minio- raz, kiedy na Targowej rozœnie rozwi¹zanie zafundowa³ nej epoce, za czasów komu- poczn¹ siê prace zwi¹zane z
Pradze Marcin Œwiêcicki.
nistycznych, w³adze War- budow¹ metra. Trudno jedSkrzy¿owanie Targowej i szawy zatrudni³y specjali- nak przyznaæ, ¿e kolej powinSolidarnoœci to niew¹tpliwie stów, którzy opracowali pro- na ponieœæ ogromny koszt
centrum Pragi. Tymczasem jekt przeniesienia owych to- schowania pod ziemiê torów
co widzimy na Solidarnoœci w rów do wykopu i zbudowa- linii prowadz¹cej do Warszaodleg³oœci stu metrów od tego nia nad nimi kilku wysokich wy Wileñskiej oraz budowy
centrum? Po lewej, jak to budynków i parkingów. Pro- niezbêdnej stacji postojowej
zwykle w mieœcie, budynki, a jekt mia³ byæ realizowany w (w Markach lub gdzie indziej,
po prawej? A po prawej od- latach dziewiêædziesi¹tych, im dalej, tym gorzej). Szacugrodzony po³amanym p³otem ale dziejowa zawierucha jê go na setki milionów z³opusty teren, poroœniêty zanie- zmiot³a te plany z biurek tych, zaœ efekt s³u¿y³by
dbanymi krzakami i chwasta- miejskich urzêdników. Trud- przede wszystkim miastu, a
mi, na którym tylko tory kole- no siê nie zgodziæ z Czytel- nie kolei. Pó³ miliarda z³otych
jowe i œpi¹ce poci¹gi. A na nikiem, ¿e tory kolejowe i ze sprzeda¿y gruntów, o któdomiar z³ego przecinaj¹ce go postojowe w centrum miasta rych pisze Czytelnik, trzeba
ulice s¹ co chwilê zamykane s¹ dziœ anachronizmem i ¿e by najpierw wy³o¿yæ na budoszlabanami. Takie w³aœnie PKP powinny byæ zaintere- wê (no, pewnie mniej, ale
jest centrum Pragi, dzielnicy sowane przeniesieniem ich budowa to nie jedyny koszt,
Warszawy, która sama w so- do wykopu, bowiem tory po- o czym poni¿ej), a potem, po
bie mog³aby pretendowaæ do stojowe na terenie wartym – kilku latach, dopiero odzyskimiana œredniej wielkoœci jak siê szacuje - blisko 0,5 waæ i to na pewno nie od razu
miast w Polsce. Mog³aby, ale mld z³, to kiepski interes. - chyba ¿e ktoœ zna sposób
czy tak naprawdê mo¿na na- Trudniej ju¿ zgodziæ siê z na sprzedanie wykopu jako
zwaæ miastem osiedle z postulowanym przez Czytel- pe³nowartoœciowej dzia³ki.
jedn¹ tylko ulic¹ je przecina- nika przeniesieniem torów Dla podobnego obrotu grunj¹c¹? Przecie¿ takie osady postojowych do Marek lub tami mo¿na na pewno znanazywa siê wioskami. Ta je- dalej, bowiem to generowa- leŸæ znacznie bardziej racjodyna ulica to Targowa. T¹ ³oby dla PKP gigantyczne nalny schemat.
¿yciowo wa¿n¹ drug¹ ulic¹ koszty, a powszechnie wiaDworzec i linia kolejowa
mo¿e byæ tylko Aleja Tysi¹c- domo, jaka jest kondycja fi- znajduj¹ siê w tym miejscu,
lecia. I musi to byæ zwyk³a uli- nansowa spó³ki.
o ile dobrze pamiêtam, od
1863 r. Od tego czasu miasto rozros³o siê i otoczy³o
kolej gêst¹ zabudow¹. W
czasach, kiedy powstawa³
Nastêpna gazeta - 12 paŸdziernika
cytowany przez Czytelnika
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka projekt, a raczej zarys przyMaciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy sz³ych zamierzeñ miasta
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ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
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redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 507-257-824,
Jagoda 605-037-515
Pawe³ 609-490-949
oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280

œrodkami, a kolej przesta³a
byæ firm¹ stricte pañstwow¹:
jest czêœciowo sprywatyzowana lub przejêta przez samorz¹dy. Zarz¹dca infrastruktury - Polskie Linie Kolejowe - to spó³ka akcyjna
Skarbu Pañstwa, powo³ana
do tego, by wykonywaæ prace s³u¿¹ce prowadzeniu ru-

chu poci¹gów. Utrzymuje siê
nie z pañstwowych dotacji,
lecz z pieniêdzy zarobionych
od przewoŸników pasa¿erskich i towarowych, p³ac¹cych za dostêp do torów.
PrzewoŸnicy swoje przychody uzyskuj¹ g³ównie od pasa¿erów i nadawców przesy³ek towarowych oraz od samorz¹dów finansuj¹cych
transport publiczny - i z tych
w³aœnie pieniêdzy p³ac¹ nam,
a my przeznaczamy przychody na bie¿¹ce remonty, prowadzenie ruchu poci¹gów i
zarz¹dzanie 20 tys. km linii
kolejowych.
W wariancie proponowanym przez Czytelnika (kolej
buduje podziemn¹ stacjê)
pieni¹dze na jej budowê musia³yby pochodziæ z dochodów przewoŸników, a wiêc
poœrednio - z kieszeni ich
pasa¿erów. Przy obecnym
systemie finansowania infrastruktury kolejowej nie jest to
mo¿liwe. Jest inna mo¿liwoœæ: skorzystania z funduszy unijnych. W tym celu
w³adze miasta (inwestycja
mia³aby s³u¿yæ miastu w³aœnie) musia³yby uzyskaæ finansowanie np. w ramach
regionalnego programu operacyjnego lub programu
ogólnopolskiego oraz liczyæ
siê ze skutkami kilku lat przerwy w ruchu poci¹gów nale-

¿¹cych do spó³ki samorz¹dowej - Kolei Mazowieckich,
które dowo¿¹ codziennie
pasa¿erów do Warszawy
Wileñskiej.
Tysi¹ce ludzi musia³yby
wysiadaæ z poci¹gów kilka
kilometrów wczeœniej i dostaæ siê jakoœ dalej w g³¹b
miasta. Bardzo wielu przesiad³oby siê najpewniej do
samochodów, jeszcze bardziej zwiêkszaj¹c t³ok na ulicach. Dodam, ¿e zarz¹dca
linii kolejowych utraci³by na
kilka lat przychody za przejazd tysiêcy samorz¹dowych poci¹gów do Warszawy Wileñskiej.
O wprowadzeniu takiej iloœci poci¹gów na liniê œrednicow¹ Warszawa Wschodnia
– Warszawa Zachodnia nie
ma nawet co marzyæ. Ju¿ dziœ
jej przepustowoœæ jest wykorzystana prawie ca³kowicie, a
nied³ugo trzeba bêdzie na
niej zmieœciæ jeszcze poci¹gi
jad¹ce co kilkanaœcie minut
z lotniska Okêcie.
Jak wynika z wypowiedzi
Czytelnika, wyklucza on wiadukt nad torami, pisz¹c, nie
bez s³usznoœci, ¿e „tylko ulice w poziomie umo¿liwiaj¹
swobodne przemieszczanie
siê mieszkañców”. Nie podejmujê siê polemiki, które z
mo¿liwych rozwi¹zañ by³oby
lepsze, pozwolê sobie jednak na przytoczenie przyk³adu œwiadcz¹cego, ¿e miasto
nie zawsze pamiêta o tym,
¿e nie powinno oczekiwaæ

od kolei budowania infrastruktury s³u¿¹cej mieszkañcom, a nie pasa¿erom. Otó¿
wybudowane przed laty
du¿e osiedle przy ul. Bia³ostockiej nie otrzyma³o ¿adnego po³¹czenia (k³adki lub
tunelu) pozwalaj¹cego jej
mieszkañcom przejœæ przez
tory na ulicy Solidarnoœci.
Od czasu do czasu s³yszê
pytania: „Kiedy kolej wreszcie wybuduje k³adkê albo
tunel?” Nie wybuduje, bo
musia³aby na to wydaæ pieni¹dze zarobione od pasa¿erów, czyli podnieœæ im
ceny biletów (przewoŸnik,
samorz¹dowy zreszt¹) lub
raczej podnieœæ stawki za
u¿ytkowanie torów (zarz¹dca, czyli PLK), co zreszt¹
wysz³oby na jedno: mieszkañcy T³uszcza, Wo³omina,
Koby³ki, Z¹bek i Zielonki
ufundowaliby tunel lub k³adkê dla mieszkañców Bia³ostockiej. Nie jestem pewny,
czy przyjêliby to z radoœci¹.
Je¿eli taka inwestycja ma
mieæ szanse na zrealizowanie w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci, to nie mo¿na zaczynaæ od zadania pytania: „Kiedy kolej wybuduje stacjê podziemn¹?” Od ponad dwudziestu lat przyjmujemy racjonaln¹ zasadê, ¿e p³aci ten,
kto ma na czymœ zyskaæ.
Trzymajmy siê jej konsekwentnie – koñczy Krzysztof
£añcucki.
Notowa³a
El¿bieta Gutowska

