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tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

I znów aura rz¹dzi³a na budowie Mostu Pó³nocnego. Skuta
lodem Wis³a przeszkodzi³a w budowie podpór nurtowych,
ale – jak twierdzi wykonawca – nie zagra¿a to harmonogramowi prac, bowiem w miejsce tych w nurcie rzeki wykonuje
siê inne roboty, a jest co robiæ.
Pomiêdzy Wis³ostrad¹ a cy Marymonckiej, która w przyMarymonck¹, na zachodniej sz³oœci bêdzie stanowi³a skrzyjezdni, gotowe s¹ ju¿ krawê¿- ¿owanie ulicy z tras¹ Mostu
niki i nawierzchnia jezdni od Pó³nocnego jest ju¿ wyposawiaduktu Marymonckiej w kie- ¿ona w krawê¿niki. Za kolejrunku centrum. Ca³kowicie nym wiaduktem, po bielañskiej
uzbrojony i wybetonowany jest stronie, powstaj¹ nastêpne
ju¿ tunel tramwajowy pod Wi- œciany oporowe.
Od drugiej po³owy listopada
s³ostrad¹. Dwie œciany oporowe miêdzy wiaduktami, pod- sukcesywnie powstaj¹ kolejne
trzymuj¹cymi nasyp trasy mo- odcinki torów tramwajowych
stu po bielañskiej stronie s¹ ju¿ po stronie Bia³o³êki, m.in. w obdokoñczenie na str. 3
gotowe. Centralna wyspa uli-

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

www.teczoweprzedszkole.pl

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48
www.panele-polska.pl
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Bezdomni s¹ wœród nas

Bia³o³êka
ul. Zdziarska 26

tel. 663 304 304
PROMOCJA - do koñca marca bez wpisowego!

Akwizytor
znów zaatakowa³!
Akwizytor firmy Aqua Life, o którym pisaliœmy niespe³na
rok temu, rozprowadzaj¹cy z 7-krotnym przebiciem filtry do
wody, pojawi³ siê znowu, tym razem w Œródmieœciu.
Dwukrotnie ju¿ opisywali- Life, który sugeruj¹c, ¿e jest z
œmy w naszej gazecie nie- administracji i wykorzystuj¹c
uczciwe dzia³ania Krzysztofa ³atwowiernoœæ starszych osób
P., przedstawiciela firmy Aqua nak³ania³ je do nabycia filtrów
do wody po znacznie zawy¿onych cenach. Opisywane zdarzenia mia³y miejsce na Pradze - Pó³noc. Niedawno do
redakcji NGP dotar³y informacje, ¿e Krzysztof P. pojawi³ siê
w Œródmieœciu, w rejonie ulic
Emilii Plater, Œwiêtokrzyskiej i
Jana Paw³a II. Nie jest to, co
prawda, teren naszej gazety,
ale sprawa, jak najbardziej jest
nasza. Czujemy siê w obowi¹zku ostrzec mieszkañców
Œródmieœcia przed dzia³alno-

Rada Opiekuñcza ds. Bezdomnoœci przy prezydencie
m.st. Warszawy nie jest szeroko znana, choæ funkcjonuje
ju¿ 17 lat. Okazj¹ do poznania jej dzia³alnoœci by³o niedawne
spotkanie w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”. Prowadzi³a je
prezes Anna Machalica-Pu³torak, która zasiada w prezydium
Rady Opiekuñczej wraz z Adriann¹ Porowsk¹ (Kamiliañska
Misja Pomocy Spo³ecznej), Robertem Starzyñskim (Stowarzyszenie „Monar”) i Iwon¹ Ga³czyñsk¹ (Caritas Archidiecezji
Warszawskiej).
Rada Opiekuñcza wspó- szenia „Otwarte Drzwi” w ra³pracuje z samorz¹dem War- mach projektu „Zimowy patrol”,
szawy oraz instytucjami rz¹do- wspó³finansowanego przez
wymi i bierze aktywny udzia³ Wojewodê Mazowieckiego
w procesie rozwi¹zywania pro- oraz Ministerstwo Pracy i Poliblemu bezdomnoœci w stolicy. tyki Spo³ecznej.
Podczas spotkania zapreW Warszawie jest ok. 4 tysiêzentowano dane, dotycz¹ce cy osób bezdomnych. Korzyproblemu bezdomnoœci, ze- staj¹ one z ró¿nych form pomobrane podczas wywiadów i cy: 6 jad³odajni (wydaj¹ corozmów z osobami bezdomny- dziennie ok. 2500 obiadów, ok.
mi, przeprowadzonych przez 1300 œniadañ i ok. 800 kolacji),
dokoñczenie na str. 2
streetworkerów ze Stowarzy-

Zbadaj s³uch
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 Kondratowicza 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!
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

dokoñczenie na str. 12

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
serdecznie zapraszaj¹ na

IV Koncert Noworoczny
„Wielkie Gwiazdy s¹ wœród nas”
23 stycznia o godz. 18.00
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1.
W koncercie ponadczasowe przeboje operowe, operetkowe
i musicalowe we wspania³ym wykonaniu solistów najwiêkszych
scen muzycznych w Polsce, okraszone barwnymi tekstami
i niespodziankami muzycznymi.
Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych zaproszeñ
od 12 stycznia 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.
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Bezdomni s¹ wœród nas

dokoñczenie ze str. 1

19 schronisk (ok. 800 ³ó¿ek), 9
schronisk specjalistycznych, 2
noclegowni i 2 ogrzewalni, hospicjum, 2 punktów pomocy
medycznej, oœrodka terapii uzale¿nieñ („Monar”) i innych us³ug,
takich jak punkty informacyjne,
³aŸnie, magazyny odzie¿y.
Oko³o 3 tysiêcy osób bezdomnych przebywa w miejscach
niemieszkalnych: squotach,
ogródkach dzia³kowych oraz kana³ach ciep³owniczych, bocznicach kolejowych, altanach
œmietnikowych, a nawet tramwajach, którymi je¿d¿¹ ca³¹ noc. Z
wywiadów wynika, ¿e na terenie
80 du¿ych ogrodów dzia³kowych
przebywa ponad 500 osób, na
squotach – ok. 200. Instytucja
pozarz¹dowe nie dysponuj¹
œrodkami, pozwalaj¹cymi na
pomoc tak du¿ej grupie osób.
„Stereotyp bezdomnego to
osoba alkoholizuj¹ca siê,
œmierdz¹ca – mówi Arek Michalski, koordynator z „Otwartych Drzwi”, psycholog kliniczny, autor pracy magisterskiej
„Bezdomni alkoholicy” - Spotyka siê coraz wiêcej m³odych
osób bezdomnych”.
W projekcie „Zimowy patrol”
uczestnicz¹ osoby, które maj¹
w³asne doœwiadczenia jako osoby bezdomne. Oto ich relacje.
Krzysztof ¯ywarski: „Bycie
streetworkerem jest dla mnie

niesamowitym prze¿yciem. Codziennie stykam siê z ludŸmi,
którzy s¹ skrzywdzeni przez
los. Staram siê z nimi rozmawiaæ na tej samej p³aszczyŸnie.
Jako cz³owiek, który wiele w
¿yciu przeszed³ i by³ bezdomny, potrafiê doskonale zrozumieæ ich potrzeby. Czujê ich
ból. Staram siê pomóc na ró¿ne sposoby: czasem jest to
papieros lub parê z³otych;
g³ównie jest to informacja,
gdzie mog¹ siê schroniæ, zjeœæ,
upraæ rzeczy. Czêsto mówiê
im: S³uchaj, stary, te¿ by³em
bezdomny, ale wiem, ¿e mo¿na z tego koszmaru wyjœæ. Lubiê z nimi rozmawiaæ, dawaæ im
nadziejê. Czujê siê wtedy
wspaniale, jestem potrzebny.
S¹ w Warszawie miejsca, gdzie
koczuj¹ bezdomni, miejsca niebezpieczne. Chêtnie tam chodzê, nie czujê strachu, ale jestem ostro¿ny. Œwiadomoœæ,
¿e niosê pomoc komuœ, kto jej
potrzebuje – dodaje mi skrzyde³. Pragnê, by nasze miasto
bli¿ej siê zainteresowa³o ludŸmi bezdomnymi, ¿eby nam pomog³o. Tak naprawdê, oprócz
informacji czy doraŸnej pomocy – nie mamy nic. Boli mnie
to, ¿e tak ma³o osób interesuje
siê tym problemem.”
B³a¿ej ¯ochowski (28 lat): „Co
myœlê o ludziach bezdomnych?
Nie skreœlam ich, nie potêpiam,
poniewa¿ jeszcze trzy miesi¹ce
temu sam by³em osob¹ bezdomn¹. Znam ¿ycie na ulicy i
wiem, jak ciê¿ko jest przetrwaæ.
Pomagam, bo chcê; bo wiem,
¿e mo¿na wyjœæ z bezdomnoœci.
Wystarczy chêæ i druga osoba,
która pomo¿e z tego wyjœæ; samemu jest ciê¿ko. Na pomoc,
któr¹ niesiemy, ludzie reaguj¹
bardzo pozytywnie. S¹ wdziêczni, ¿e jest ktoœ, kto siê nimi (bezdomnymi) interesuje. Odwiedzamy ró¿ne i niebezpieczne
miejsca (dzia³ki, pustostany).
Ludzie ¿yj¹ naprawdê w tragicznych warunkach, np. kana³y ciep³ownicze. Ze swojego do-

OKULARY dla CIEBIE !!!
Z tym og³oszeniem:
BADANIE WZROKU GRATIS
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
- 50% NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

œwiadczenia wiem, ¿e w Warszawie naj³atwiej jest bezdomnemu zorganizowaæ jedzenie.
Jest mnóstwo jad³odajni itd.
Gorzej jest z ubraniem, tym bardziej teraz, w okresie zimowym.
Brakuje wszystkiego: kurtek,
butów, czapek. Czêsto spotykamy ludzi pijanych. Du¿a czêœæ
bezdomnych spo¿ywa alkohol,
ale nie wszyscy. Bardzo du¿ym
problemem w Warszawie s¹
miejsca noclegowe. Nawet w
okresie zimowym w noclegowni mo¿na spaæ tylko przez 7 dni;
póŸniej jest tzw. dwutygodniowy
okres, kiedy trzeba radziæ sobie
samemu i œpi siê, gdzie siê da.
Ja te¿ spa³em na klatkach schodowych, dzia³kach, w autobusach nocnych.”
Marcin Pazdur: „Byæ bezdomnym to ciê¿kie doznanie.
Nikt tak jak osoba bezdomna
nie zrozumie bezdomnego.
Wychodz¹c w teren zawsze
patrzê przez pryzmat swojej
bezdomnoœci. Wiem, gdzie te
osoby s¹, gdzie mogê je spotkaæ. Rozmowa jest luŸna, nigdy
nie nachalna, papieros jest
³¹cznikiem. Staram siê byæ ich
koleg¹ z podwórka, ulicy. Widok
bezdomnego nie zawsze kojarzy siê mi³o, ale s¹ to osoby,
które nie zawsze pij¹. Rozmowa krêci siê zazwyczaj wokó³
problemu, jaki go dotkn¹³. Bezdomni s¹ wszêdzie: w centrach
handlowych, kinach, na dworcach, w autobusach. Mo¿na ich
spotkaæ dos³ownie wszêdzie.
Nie zawsze wygl¹daj¹ fatalnie;
czasem to normalni ludzie, którzy z przyczyn rodzinnych nie
mog¹ wróciæ do domu. Wœród
bezdomnych s¹ te¿ osoby, które czerpi¹ korzyœci z pomocy,
jak¹ my oferujemy. Ja oceniam
sytuacjê natychmiast: patrzê i
wiem, czy ktoœ potrzebuje mojej pomocy, czy jest pijaczkiem,
zbieraj¹cym na kolejn¹ butelkê.
Zdarza siê nam spotkaæ równie¿ kobiety. Ostatnio mia³em
okazjê poznaæ cztery kobiety w
wieku 20-25 lat. Prze¿y³em
szok, widz¹c z bliska osoby
poobijane, niedomyte, st³amszone alkoholem. Patrol to nie
spacer, to realna pomoc. To rozmowa, której tak brakuje osobom bezdomnym, z osobami
takimi samymi jak oni.”
Bezdomnym pomaga tak¿e
Stra¿ Miejska (tel. 986). Jej przedstawiciel przytacza³ przyk³ady, jak
mieszkañcy przepêdzaj¹ bezdomnych; wzywaj¹ stra¿ników, by
zabrali kogoœ z klatki schodowej.
Do Stra¿y Miejskiej zwraca siê
równie¿ S³u¿ba Ochrony Kolei,
która nie ma œrodków na przewo¿enie bezdomnych, koczuj¹cych
na stacjach.
Od niedawna do organizacji, nios¹cych pomoc, do³¹czy³a Armia Zbawienia. Na konferencji przedstawiciel tej organizacji zapowiedzia³ otwarcie
na Pradze Pó³noc klubu komputerowego dla m³odych ludzi.
W Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bram¹” powstaje „Mapa bezdomnej Warszawy”. Do marca bêdzie ju¿
bardzo szczegó³owa.
Organizacje, skupione w Radzie Opiekuñczej, a tak¿e osoby bezdomne, Anna MachalicaPu³torak zaprasza do udzia³u w
projekcie „Zimowy patrol”.
Dzwoni¹c do koordynatora
Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”, na numer 501 262 538,
o ka¿dej porze mo¿na poprosiæ o pomoc dla bezdomnych (ubranie, jedzenie) lub
zg³osiæ informacje o osobie
bezdomnej.
K.

II sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Powtórka z rozrywki
Mi³a atmosfera I sesji rady
dzielnicy rozwia³a siê niczym
dym na II posiedzeniu rady, które odby³o siê 20 grudnia ubieg³ego roku. Projekt porz¹dku
obrad tej sesji przewidywa³ wybór Zarz¹du Dzielnicy Praga
Pó³noc, czyli burmistrza i jego
dwóch zastêpców. Dysponuj¹ca
matematyczn¹ powyborcz¹
wiêkszoœci¹ 12 g³osów koalicja
PO-SLD przeciwko 11 g³osom
PiS i PWS wydawa³a siê niezagro¿ona i pewna rozstrzygniêcia
na swoj¹ stronê. Jako kandydat
PO na funkcjê burmistrza zg³oszony zosta³ dotychczasowy wiceburmistrz Woli Marek Sitarski.
W odpowiedzi PiS zg³osi³ kandydaturê by³ego wojewody mazowieckiego i ministra w kance-
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Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

larii prezydenta Lecha Kaczyñskiego - Jacka Sasina. Ju¿ sam
sk³ad komisji skrutacyjnej powo³anej do przeprowadzenia procedury, w której znaleŸli siê liderzy ugrupowañ (Ireneusz Tondera, Jacek Wachowicz czy Edyta
Sosnowska) wskazywa³ na
wagê g³osowania. Radni byli tak
zdeterminowani, ¿e po krótkim
przedstawieniu siê kandydatów
zrezygnowali nawet z zadawania im pytañ. Samo tajne g³osowanie przebiega³o w nerwowej
atmosferze. Niemo¿liwe sta³o
siê mo¿liwe i po przeliczeniu g³osów okaza³o siê, ¿e kandydat
PiS otrzyma³ g³osów 12, a kandydat PO - 11. Zaskoczenie by³o
tak du¿e, ¿e przewodnicz¹ca
Kowalska-Kobus og³osi³a bezterminow¹ przerwê w obradach,
co oburzy³o radnych PiS i PWS,
którzy domagali siê kontynuowania obrad i wyboru pozosta³ych
dwóch cz³onków zarz¹du.
Ci¹g dalszy zmagañ na Pradze mia³ miejsce 28 grudnia. Na
ten dzieñ bowiem z inicjatywy
grupy radnych PO i SLD przewodnicz¹ca Kowalska-Kobus
zwo³a³a III nadzwyczajn¹ sesjê
rady dzielnicy. Proponowany
przez radnych porz¹dek obrad
przewidywa³ powo³anie szeœciu
merytorycznych komisji rady
wraz z wyborem ich przewodnicz¹cych, czyli uruchomienia
prac legislatywy. Na sesjê radni
dotarli w komplecie i zaczê³y siê
przepychanki. Jasnym okaza³o
siê, ¿e na stronê PiS i PWS przeszed³ wybrany z listy PO debiutant w praskim samorz¹dzie, 24letni £ukasz Muszyñski. Radni
PiS i PWS œwiadomi faktu, i¿ niepowo³anie zarz¹du przez pó³nocnoprask¹ radê skutkowaæ
bêdzie powo³aniem go przez
Prezydent Hannê GronkiewiczWaltz, wnosili o kontynuacjê II
sesji rady. Radni - inicjatorzy

zwo³ania sesji nie odnosili siê do
tego pomys³u z entuzjazmem,
bo oznacza³oby to wprost oddanie w³adzy. Zarysowa³ siê pat,
po czym okaza³o siê, ¿e radni
PiS i PWS przechytrzyli i nie
podpisali siê na kr¹¿¹cej drugiej
ju¿ liœcie obecnoœci (orygina³ podobno w tajemniczych okolicznoœciach znik³). Przewodnicz¹ca Kowalska-Kobus zarz¹dzi³a
sprawdzenie quorum; milczenie
radnych PiS i PWS i odmowê
z³o¿enia przez nich podpisów na
liœcie obecnoœci potraktowa³a
jako absencjê. Stwierdzi³a wiêc
brak quorum i og³osi³a … bezterminow¹ przerwê. Do 10 stycznia pó³nocnopraska rada podobnie jak wiêksza czêœæ kraju zastyg³a. Zastyg³a w oczekiwaniu,
co dalej. W miêdzyczasie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz,
korzystaj¹c ze swoich uprawnieñ, powo³a³a trzyosobowy zarz¹d w sk³adzie: burmistrz Piotr
Zalewski (dotychczas wiceburmistrz Ursynowa), wiceburmistrzowie - Katarzyna £êgiewicz
(dotychczas zastêpca dyrektora
biura polityki lokalowej m.st.
Warszawy) i Jaros³aw Sarna
(dotychczasowy wiceburmistrz
Pragi Pó³noc). Powo³anie zarz¹du przez Prezydent m.st. Warszawy wyczerpuje procedurê
przewidzian¹ w statucie; teraz
wszystko w rêkach radnych.
Mog¹ z tym zarz¹dem wspó³pracowaæ, mog¹ te¿ go …. odwo³aæ.
DCH
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• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach
- konsolidacyjny
- hipoteczny
- dla firm bez ZUS i US
• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25
- obok US Praga Pd.
tel. 22 494 30 95, 790 760 460

I z ni¹ mo¿na sobie daæ radê!
S¹ dni, gdy mamy poczucie,
¿e nic nam siê nie chce, jest
nam smutno. Czasami zdarza
siê nam pop³akaæ. Bardzo dobrze, bo jest to naturalna reakcja. Mamy prawo do takich z³ych
uczuæ i do ich roz³adowania,
chocia¿by przez p³acz. Jednak,
gdy taki stan trwa d³u¿ej ni¿ 3
tygodnie, a do³ek nie przechodzi, kiedy brakuje nam racjonalnych powodów z³ego samopoczucia, takich jak np. strata lub
rozstanie, mo¿emy mieæ do czynienia ze stanem depresyjnym.
Jak mo¿emy rozpoznaæ, ¿e to,
co siê z nami dzieje, to depresja? Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

wystarczy obni¿ony nastrój. Depresja to bardzo podstêpna choroba. Towarzyszy jej wiele objawów, które nie œwiadcz¹
wprost o tym, ¿e to ta choroba.
Do najczêœciej spotykanych nale¿¹:
- Os³abienie koncentracji i uwagi
- Niska samoocena i ma³a wiara
w siebie
- Poczucie winy
- Pesymistyczne, czarne widzenie przysz³oœci
- Myœli i czyny samobójcze
- Zaburzenia snu: brak, wybudzanie, niemo¿noœæ zaœniêcia
- Zmniejszony apetyt.
Przynajmniej 3 z wy¿ej wymienionych objawów mog¹
œwiadczyæ o wystêpowaniu depresji. Nale¿y zwróciæ równie¿
uwagê na du¿e wahania nastroju w ci¹gu dnia, które s¹ niezale¿ne od bie¿¹cych wydarzeñ.
Czêsto tym objawom towarzyszy du¿e poczucie lêku, a osoby zg³aszaj¹ce siê do psychologa lub psychiatry skar¿¹ siê
na trwale wystêpuj¹cy lêk i pro-

blemy z koncentracj¹. Jednak
depresja depresji nierówna. Bywaj¹ epizody bardzo ³agodne,
przez umiarkowane do g³êbokich. Kiedy jest problem ze
wstaniem z ³ó¿ka, wszystko nas
boli: skóra, w³osy, nie mamy si³y
p³akaæ, nie czujemy ju¿ ¿adnych emocji, jest nam wszystko jedno; oznacza to, ¿e wymagamy hospitalizacji. Sami nie jesteœmy w stanie daæ sobie rady.
Czêsto jednak staramy siê
radziæ sobie sami. Mówimy o
melancholii, do³ku, u¿ywamy
stwierdzenia „mam depresjê”,
„dopad³a mnie deprecha”. Myœlimy „dam radê”, „to przejdzie”,
„to przez pogodê”. A stan ten
trwa i trwa, przez co „wbudowuje” siê w nasz¹ osobowoœæ,
coraz mniej rzeczy nas cieszy.
Uczymy siê ¿yæ „obok”, wycofujemy siê z kontaktów z otoczeniem. Tworzymy swój w³asny œwiat. Przyzwyczajamy siê
do tego, ¿e ju¿ tacy jesteœmy i
nic siê nie zmieni. Nic bardziej
mylnego. Czasem warto poroz-

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

mawiaæ ze specjalist¹, przejœæ
proces psychoterapii i zacz¹æ
na nowo cieszyæ siê ¿yciem.
Warto wiedzieæ, ¿e jest wœród
nas wielu takich ludzi i niewielu
z nich objêtych jest opiek¹ psychologa lub lekarza psychiatry.
Czasem warto wyci¹gn¹æ do
nich rêkê. Tym bardziej, ¿e depresja jest ciê¿k¹ chorob¹ –
mo¿e prowadziæ do samobójstwa lub uzale¿nienia. Cierpi na
ni¹ wiele kobiet w okresie menopauzy – jest zale¿na bowiem
od stanu naszych hormonów.
Zmaga lub zmaga³o siê z ni¹
wielu znanych ludzi m.in.: Drew
Barrymore, Hally Barry, Winston
Churchill, Barbara Bush, Jim
Carry, Fryderyk Chopin, Karol
Darwin, Karol Dickens, królowa
El¿bieta II, Greta Garbo. Mo¿e
ta lista oœmieli Pañstwa do poproszenia o pomoc, bo z t¹ chorob¹ naprawdê mo¿na walczyæ.
Katarzyna G³owacka
Agata Pêkacz
www.ctik.pl

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

Prawnik radzi

„Becikowe”
Jestem w ci¹¿y. Termin porodu wyznaczony mam na 20
stycznia. Wiem, ¿e po urodzeniu dziecka mo¿na otrzymaæ
„becikowe”. Czy trzeba sk³adaæ jakiœ wniosek, czy pieni¹dze powinny byæ mi przyznane „z urzêdu”? Czy trzeba
spe³niaæ, jakieœ szczególne
warunki, aby otrzymaæ becikowe, np. niskie dochody itp.?
Marta K.
Rzeczywiœcie, ustawa o
œwiadczeniach rodzinnych
przewiduje, i¿ z tytu³u urodzenia siê ¿ywego dziecka przyznaje siê jednorazow¹ zapomogê w wysokoœci 1000 z³ na jedno dziecko (tzw. becikowe).
Jednorazowa zapomoga przys³uguje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka - niezale¿nie od wysokoœci
dochodów. Wniosek o wyp³atê
jednorazowej zapomogi sk³ada
siê w terminie 12 miesiêcy od
dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy
dziecka objêtego opiek¹
prawn¹, opiek¹ faktyczn¹ albo
dziecka przysposobionego - w
terminie 12 miesiêcy od dnia
objêcia dziecka opiek¹ albo
przysposobienia nie póŸniej ni¿
do ukoñczenia przez dziecko
18. roku ¿ycia. Wniosek z³o¿ony po terminie nie zostanie rozpatrzony. „Becikowe” przys³uguje, je¿eli kobieta pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie
póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu. Ostatni warunek
wzbudza³ jednak liczne kontrowersje, dlatego te¿ wprowadzone zosta³y zmiany, które zak³adaj¹, i¿ do 31 grudnia 2011
roku, „becikowe” przys³uguje po
przedstawieniu zaœwiadczenia
lekarskiego lub zaœwiadczenia
wystawionego przez po³o¿n¹,
potwierdzaj¹cego co najmniej
jedno badanie kobiety w okresie ci¹¿y przez lekarza ginekologa lub po³o¿n¹. Konkluduj¹c,
aby otrzymaæ tzw. becikowe na-

le¿y z³o¿yæ odpowiedni wniosek
w urzêdzie gminy w³aœciwym ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania, do³¹czaj¹c do niego kopiê
dokumentu to¿samoœci osoby
ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie,
skrócony akt urodzenia dziecka, oœwiadczenie, ¿e drugi z rodziców nie otrzyma³ „becikowego” oraz zaœwiadczenie, o którym mowa powy¿ej.
Podstawa prawna: Ustawa o
œwiadczeniach rodzinnych z
dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.

Nr 228, poz. 2255), Ustawa z
dnia 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. Nr 50, poz. 301)
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. (22) 215-69-84, (22) 698-22-19
500-020-048, 515-134-071
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe

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

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

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

Styczniowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

rêbie wêz³a Myœliborska. Kiedy tylko tory zostan¹ u³o¿one i
na jezdni pojawi siê nowa nawierzchnia, na tym odcinku bêdzie mo¿liwe wznowienie ruchu ko³owego. Budowniczowie
mostu przyst¹pili do budowy
dwóch wiaduktów – WD46 i
WD48 (po bia³o³êckiej stronie).
WD46 ma ju¿ uzbrojony
wschodni przyczó³ek, zakoñczono deskowanie p³yty wiaduktu i przyst¹piono do jej
zbrojenia. Przy WD48 trwaj¹
prace polegaj¹ce na wbijaniu
prefabrykowanych, masywnych pali pod fundament zachodniego przyczó³ka wiaduktu. I kolejny wiadukt – WD65.
To on, w przysz³oœci, bêdzie
rozprowadza³ ruch w kierunku
Legionowo – centrum stolicy.
240-metrowy kolos bêdzie siê
wspiera³ na dziewiêciu szeregach podpór. Po dwa pasy ruchu w ka¿dym kierunku powinny zapewniæ p³ynny przejazd
samochodów wje¿d¿aj¹cych
do Warszawy z Legionowa,
Serocka i pó³nocno – wschodnich gmin oœciennych. Wiadukt
zapewni ruch bez kolizji z autami wje¿d¿aj¹cymi na Most
Pó³nocny i zje¿d¿aj¹cymi zeñ.
Podpory wiaduktu s¹ w trakcie
wykonywania – czêœæ z nich
jest ju¿ uzbrojona i zabetonowana. Podpory umiejscowione
bezpoœrednio pod lini¹ wysokiego napiêcia s¹ wykonywane metod¹ jet-grouting. Polska
nazwa owej techniki to iniekcja strumieniowa, która jest
procesem wzmacniania pod³o¿a gruntowego, polegaj¹cym
na mieszaniu gruntu z zaczynem, t³oczonym pod wysokim
ciœnieniem. W efekcie dzia³ania wysokoenergetycznego
strumienia iniektu nastêpuje
ca³kowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, jego rozdrobnienie i czêœciowa wymiana. W procesie iniekcji grunt
staje siê jednolity, zaœ powsta³y

w wyniku rozdrobnienia kompozyt gruntowo-cementowy
nabiera znacz¹cej wytrzyma³oœci i staje siê bardzo ma³o
przepuszczalny. W technice
jet-grouting, jako œrodka stabilizuj¹cego u¿ywa siê najczêœciej zaczynu cementowego,
ale stosuje siê równie¿ inne
stabilizatory – iniekty bitumiczne z dodatkiem bentonitu (krucha ska³a, jednolita pod wzglêdem mineralnym, charakteryzuj¹ca siê du¿¹ zdolnoœci¹ do
ch³oniêcia wody i pêcznienia)
czy iniekty powstaj¹ce na bazie ¿ywic syntetycznych.
Pomimo kiepskich warunków pogodowych trwa³y prace przy betonowaniu pó³nocnego filara podpory nurtowej,
dziêki temu dziœ filary s¹ ju¿
gotowe i na œrodkowym mo¿-

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

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

na by³o zamontowaæ elementy konstrukcji mostu.
Kolejne etapy budowy bêdziemy relacjonowaæ dla Czytelników wraz z nadejœciem lutego. I ju¿ tradycyjnie trzymamy kciuki, by aura sprzyja³a
budowie.
(egu)
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Bliski koniec kostki chodnikowej?
Choæ krytyczne opinie spo³eczników, obroñców zabytków, architektów i zwyk³ych mieszkañców w sprawie stosowania na warszawskich chodnikach tzw. kostki Bauma
by³y dot¹d jak wo³anie na puszczy, pojawi³a siê szansa na
zmiany. Pisaliœmy o tym, ¿e tak¿e Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Praskich wystosowa³ apel do w³adz Warszawy w tej sprawie, który popar³o wiele organizacji spo³ecznych. Pomimo
braku odpowiedzi na pismo, w koñcu nad problemem pochylili siê tak¿e miejscy urzêdnicy.
Cieszy, ¿e wojnê tandetnej Planowania Przestrzennego we
kostce wypowiada sam wice- wspó³pracy z konserwatorem
prezydent Wojciechowicz - w zabytków. Maj¹ one okreœliæ doubieg³ej kadencji otwarcie pro- puszczalne w poszczególnych
muj¹cy chaos w miejskiej urba- rejonach miasta rodzaje nanistyce. Odpowiednie przepisy wierzchni, przekroje ulic wraz z
przygotowuj¹ podleg³e mu miej- zieleni¹, a tak¿e ujednoliciæ
skie Biura Drogownictwa i Ko- meble uliczne (³awki, kosze, lamunikacji oraz Architektury i tarnie, stojaki rowerowe itp.).

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 118/CP/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.
umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
wniosek inwestora - J.W. Construction Holding S.A.
ul. Radzymiñska 326, 05-091 Z¹bki, dla inwestycji
polegaj¹cej na budowle odcinka drogi gminnej od ul.
Grzymalitów do koñca dz. ew. nr 7/2 z obrêbu 4-01-07
dla Osiedla Odkryta II, na czêœci dz. ew. nr 9/2, 46, 7/2
z obrêbu 4-01-07, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie.
- decyzji nr 120/CP/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek
inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
magistrali wodoci¹gowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
na dzia³kach ew. nr 47/2, 48/4, 53/4, 54/3, 79 z obrêbu
4-07-05 oraz 30, 31 z obrêbu 4-07-10 w ul. Daniszewskiej,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci
lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe
b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty
nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za
poniesion¹ rzeczywista szkodê, wykupienia nieruchomoœci
lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ od
gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci
nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,
prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci
(Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
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).

Inwazja betonowej kostki –
taniej i ³atwiejszej tak do po³o¿enia, jak i do rozebrania w
przypadku koniecznoœci remontu infrastruktury podziemnej - rozpoczê³a siê 20 lat temu
wraz ze zmian¹ systemu politycznego i trwa praktycznie do
dziœ. Poza tandetnym wygl¹dem, psuj¹cym wizerunek miasta, kostka Bauma poœrednio
przyczyni³a siê tak¿e do - nieznanego w innych miastach
europejskich - szerokiego
przyzwolenia na parkowanie
samochodów na chodnikach.
Przeznaczona na tereny przemys³owe kostka lepiej wytrzymywa³a nacisk pojazdu ni¿
p³yty chodnikowe. Teraz ma
siê to zmieniæ i kostka ma trafiæ tam, gdzie powinna – co
najwy¿ej na miejsca parkingowe dla samochodów.
Choæ nadal ma wielu zwolenników, zw³aszcza wœród
pracowników niektórych s³u¿b
miejskich, którzy promuj¹ co
najwy¿ej jej bardziej szlachetne odmiany, okazuje siê jednak, ¿e znikaj¹ce stare p³yty
chodnikowe o rozmiarach
35x35 cm i 50x50 cm nie s¹
jedynie wspomnieniem komunizmu. Uk³adane z takich dobrej jakoœci p³yt posadzki miejskie zdobi³y tak¿e przedwojenn¹ Warszawê i s¹ charakterystycznym dla niej elementem ulicznego wystroju.
Poza rozmiarami elementów nawierzchni, dla jej u¿ytkowników wa¿ne jest tak¿e,
aby by³a ona w miarê g³adka.
Uk³adane w mieœcie nawierzchnie z kostki betonowej
równe nie s¹. Ka¿dy element

jest na brzegach œciêty, czyli
fazowany, co staje siê szczególnie dokuczliwe przy koniecznoœci u¿ycia wózka na
zakupy, walizki na kó³kach, a
nawet wózków dla dzieci czy
dla inwalidów. Tego problemu
dotyczy³a te¿ silna i wytrwa³a
presja œrodowiska rowerzystów, po wielu latach uwieñczona wprowadzeniem nakazu budowy dróg rowerowych
wy³¹cznie z asfaltu, a nie jak
dot¹d z kostki.
Przygotowywane przepisy
maj¹ ukróciæ samowolê w tym
wzglêdzie tak¿e na chodnikach. Sprawa jednak nie jest
tak oczywista. W przypadku
œcie¿ek rowerowych nadal
zbyt czêsto rozporz¹dzenie
prezydenta miasta w tej sprawie jest przez s³u¿by miejskie
zwyczajnie ignorowane.
Pozostaje pytanie, czy z
dala od presti¿owych trotuarów problem kostki te¿ zostanie unormowany. Na Pradze
Pó³noc wykostkowano ju¿ prawie wszystko - po reprezentacyjnej Targowej, 11 Listopada,
czy Bia³ostockiej, szara tandeta zala³a obecnie pl. Hallera. I
chyba na tym siê nie skoñczy.
Cieszy, ¿e dziêki wczeœniejszym konsultacjom spo³ecznym, przed kostk¹ zostanie
ocalona ulica Kawêczyñska.
I choæ np. dla mieszkañców
Bia³o³êki powy¿sze informacje
mog¹ brzmieæ dziwnie w obliczu dotkliwego braku jakichkolwiek chodników i z pewnoœci¹
nawet kostk¹ Bauma nie pogardz¹, mo¿e otrzymaj¹ oni,
tak¿e w zakresie nawierzchni,
szansê na ³adniejszy wizerunek
dzielnicy bez powtarzania b³êdów innych, bez przechodzenia
przez „kostkow¹ zarazê”?
Kr.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
decyzji nr 119/CP/2010 z dnia 15.12.2010 r. ustalaj¹cej
warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu
inwestycji lokalizacji celu publicznego polegaj¹cej na
przebudowie i rozbudowie budynku Ratusza Dzielnicy
Bia³o³êka z gara¿em podziemnym i miejscami postojowymi
naziemnymi oraz dojazdami i infrastruktur¹, planowanej
na dzia³kach nr ew. 19/2, 19/5, 21/4 w obrêbie 4-03-09,
147/20, 149/2, 149/1 w obrêbie 4-03-20 oraz czêœciowo
na dzia³kach nr ew. 1/8, 5/1, 16/4, 35/1, 40/7, 39/1, 39/2,
45/6, 46/6, 47/5, 48/4, 48/6 w obrêbie 4-03-06, 19/4 w
obrêbie 4-03-09 i 148/2 w obrêbie 4-03-20 (wjazdy i
infrastruktura), przy ul. Produkcyjnej i ul. Milenijnej w
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 305, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. reprezentowanego przez p. Stanis³awa Korkosza
reprezentuj¹cego firmê BTH „CEWOK” Sp. z o.o.,
z³o¿ony dnia 08.12.2010 r., w sprawie zmiany decyzji
nr 101/CP/2010 z dnia 6 paŸdziernika 2010 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej 2xDN350 w
technologii preizolowanej wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹
dla potrzeb zasilania w ciep³o obszaru rozwojowego
„Winnica” etap l - wzd³u¿ ul. Œwiatowida na dzia³kach
ew. nr 23/5, 22/4, 27/1, 19/2, 20/1, 21/1, 15/2, 14/2, 11/2,
10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obrêbie 4-01-13, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie w zakresie zmiany œrednicy
na 2xDN400.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

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.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, ¿e ponownie
wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46,
00-672 Warszawa reprezentowany przez Annê Tomczak,
z³o¿ony dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniony dnia 22
listopada 2010 r. oraz 29 grudnia 2010 r. w zwi¹zku
z korekt¹ wniosku, w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie przy³¹cza energetycznego SN do Oczyszczalni
Œcieków „Czajka” na dzia³kach nr ew.:
• 1/1, 1/2, 5/2, 5/3, 7/3 z obrêbu 4-03-19;
• 19, 6/4 z obrêbu 4-02-33;
• 1/7, 27/2, 1/5, 1/6, 1/8 z obrêbu 4-04-24;
• 1, 2/3, 3/1 z obrêbu 4-04-22;
• 2 z obrêbu 4-04-01;
• 11, 1/3, 8 z obrêbu 4-02-18;
• 24/2, 13/1, 12/1, 11/1, 10, 5/1, 2/9, 2/6 z obrêbu 4-02-16;
• 30/8, 28/4, 27/1, 26/1, 24/1, 34/6, 11 z obrêbu 4-02-11;
• 16/1, 15/1, 11, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/22 z
obrêbu 4-02-12;
• 65, 66, 71, 103, 99, 96, 77, 74, 81, 78 z obrêbu 4-02-35;
• 2/12, 2/13 z obrêbu 4-02-06;
• 71/8 z obrêbu 4-04-04 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
m.st. Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

Salon Zofii Na³kowskiej
„Salon Zofii Na³kowskiej” to autorski projekt aktorki i za³o¿ycielki teatru KropkaTheatre, Jolanty Juszkiewicz, zaprezentowany 6 i 7 stycznia w Domu Kultury „Praga”
przy ul. D¹browszczaków 2.

ksi¹¿ek, obcowania z literatur¹, na przekór okropnoœci
wojennego ¿ycia.
Jolanta Juszkiewicz dedykowa³a swój projekt prof. Mai
Komorowskiej, która podobnie
jak Zofia Na³kowska, swoim
autorytetem i osobowoœci¹
podtrzymuje œrodowisko intelektualne Warszawy.
O terminach przedstawieñ
„Salonu Zofii Na³kowskiej” w
Domu Kultury „Praga” poinformujemy czytelników w kolejnych numerach NGP.
Joanna Kiwilszo
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Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Legionowie, ul. Zegrzyñska 8

POZ, PEDIATRIA, SPECJALIŒCI,
STOMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA
Od 3 stycznia 2011 r. zosta³a otwarta nowa

PORADNIA OSTEOPOROZY
z Pracowni¹ Densytometrii
Przychodnia posiada kontrakt z NFZ
PRZYCHODNIA OTWARTA DLA WSZYSTKICH
Kontakt: tel. 22 686 67 49, 22 686 69 24, 22 686 62 14
www.wspl-legionowo.pl wspl@wp.pl

„Pieœni Ba³kanów”
W lipcu 2010 r. aktorka i
twórca teatralny Jolanta Juszkiewicz, znana ju¿ praskiej
publicznoœci z takich spektakli, jak „PentheMurder”, „desdeMona” czy „The Mother
again”, otrzyma³a stypendium
artystyczne Prezydenta m.st.
Warszawy na wykonanie autorskiego projektu „Salon Zofii Na³kowskiej”, opartego na
„Dziennikach czasu wojny”.
Premierowy pokaz projektu
odby³ siê 11 grudnia 2010 r. w
„Domu nad ³¹kami” w Wo³ominie, gdzie obecnie znajduje siê Muzeum im. Zofii i Wac³awa Na³kowskich”.
Zofiê Na³kowsk¹ nazywano
czêsto wielk¹ dam¹ literatury
polskiej. Okreœlenie to zawiera³o w sobie wiele trafnoœci.
Zawsze, nawet w podesz³ym
wieku, by³a piêkna i adorowana przez mê¿czyzn. Pe³na
uroku, bezpoœrednioœci i dowcipu, zdawa³a siê pokonywaæ
niewidzialn¹ barierê czasu.
W 1944 roku Na³kowska ma
60 lat, za sob¹ dwa nieudane
ma³¿eñstwa, pozycjê „egerii
wy¿szego towarzystwa Warszawy” (Czes³aw Mi³osz) i
opiekunki m³odych pisarzy.
Cieszy siê wielkim uznaniem
jako pisarka - autorka „Granicy” i „Domu kobiet”. W czasie
okupacji prowadzi z siostr¹
sklep tytoniowy, który zapewnia im przetrwanie. Opiekuje
siê schorowan¹ matk¹, która
umiera w 1942 r. na zapalenie p³uc. W takim w³aœnie
okresie ¿ycia pokazuje pisarkê Jolanta Juszkiewicz, staraj¹c siê w swoim projekcie oddaæ nastrój wtorkowych spotkañ u Na³kowskiej w latach
1940-1944.
Mimo bowiem ciê¿kich warunków okupacyjnej rzeczywistoœci, mimo ci¹g³ego zagro¿enia, Na³kowska nigdy siê nie
za³ama³a i prowadzi³a salon literacki. Tradycjê, zwyczaj,
umiejêtnoœæ przyjmowania go-

œci i konwersacji z nimi wynios³a z domu rodzinnego. Prowadzenie salonu kontynuowa³a w kolejnych swoich mieszkaniach, zarówno w okresie
miêdzywojennym, w czasie
wojny, jak i w pierwszych latach po wojnie. W czasie wojny salonem by³ czasem tylko
nieopalany zim¹ pokój, w którym sprzedawa³a papierosy,
ale skupia³ w sobie œrodowisko
warszawskiej inteligencji. Goœæmi Na³kowskiej byli nie tylko
literaci, ale równie¿ ciekawi
ludzie innych zawodów.
Salon zawsze ¿y³ rozmow¹
- interesuj¹c¹, b³yskotliw¹
dyskusj¹.
„Salon Zofii Na³kowskiej” to
projekt performatywny, ³¹cz¹cy aktorsk¹ formê inscenizacji fragmentów „Dzienników” z
instalacj¹ zarysów w naturalnych rozmiarach postaci znanych pisarzy i ludzi kultury
oraz pod³o¿on¹ œcie¿k¹

dŸwiêkow¹ do ich wypowiedzi.
Pomieszany i popl¹tany szum
g³osów na pocz¹tku spektaklu
pozwala wyobraziæ sobie sytuacjê na ¿ywo: czas bólu i
strachu przed zag³ad¹, niepewnoœæ jutra, a przy tym
ogromn¹ ¿¹dzê i niezaspokojon¹ potrzebê rozmowy intelektualnej.
Jolanta Juszkiewicz bardzo
trafnie wybra³a fragmenty
„Dzienników”. Wy³ania siê z
nich portret kobiety niezwyk³ej.
Poznajemy jej przemyœlenia
na najró¿niejsze tematy, z którymi przeplataj¹ siê opisy wojennej rzeczywistoœci, od relacji z codziennych zabiegów o
przetrwanie a¿ po krótkie, lecz
pe³ne dramatyzmu wzmianki o
tragicznych zgonach krewnych
i znajomych, rozstrzeliwaniach
i likwidacji warszawskiego getta. Teatr Jolanty Juszkiewicz to
teatr emocji. Czujemy wrêcz
radoœæ Na³kowskiej z czytania

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza 22 stycznia (sobota,
godz. 18.00) na projekt miêdzykulturowy „Pieœni Ba³kanów”,
koncert na dwa g³osy i dwa akordeony w wykonaniu Olgi
Mieleszczuk i Branko Tadiæa. Wstêp wolny.
Artyœci zapraszaj¹ do wspól- stuleci. Obok znanych „hitów” banego odkrywania bogatej i ¿ywej ³kañskiego folkloru, siêgaj¹ po
kultury muzycznej Ba³kanów. pieœni archaiczne i zapomniane,
Czerpi¹c z pulsuj¹cego ba³kañ- a tak¿e utwory instrumentalne.
Projekt mia³ swoj¹ premieskiego kot³a muzycznego, prezentuj¹ pieœni charakterystyczne rê w sierpniu tego roku na fedla ró¿nych regionów i grup et- stiwalu „Karpackie Klimaty” w
nicznych. W ich repertuarze znaj- Kroœnie, gdzie zosta³ bardzo
duje siê muzyka Serbów, Mace- gor¹co przyjêty.
Branko Tadiæ
doñczyków, Boœniaków, a tak¿e
Romów, ¯ydów i Wo³ochów, zaWykonawca i nauczyciel tramieszkuj¹cych ten obszar od dycyjnej muzyki ba³kañskiej,

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
16 I - 13 III - „DK graficznie” wystawa plakatu – Jaros³aw Chaber.
22 I (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.
22 I (sobota) - „Sobota dla Ciebie”: warsztaty decoupage i
akwareli.
26 I (œroda) - Dzieñ Babci i Dziadka - prezentacja w ramach
programu „Artysta w ka¿dym z nas” w wykonaniu uczniów
ze Szko³y Podstawowej nr 84. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.
29 I (sobota) - „Cha-cha raz dwa trzy” - warsztaty taneczne.
30 I (niedziela) - Turniej szachowy.
Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl

œpiewak i akordeonista. Jeden
z za³o¿ycieli zespo³u „Srpska
Arhaika”, dyrektor chóru cerkiewnego oraz nauczyciel
œpiewu w Akademii Muzyki
Tradycyjnej w Belgradzie.
Poznawa³ tajniki œpiewu tradycyjnego w swych w³asnych
tradycjach rodzinnych, ucz¹c
siê od rodziców i krewnych. Do
dziœ ten sposób przekazu tradycji œpiewaczych uwa¿a za
kluczowy dla w³asnego stylu
pracy nad archaicznym repertuarem, w którym najwa¿niejsze
jest dla niego odtworzenie i
przechowywanie oryginalnego,
dawnego stylu wykonawczego.
Od kilku lat wspó³pracuje z
Fundacj¹ Rozdro¿e w Lublinie,
prowadz¹c letnie warsztaty tradycyjnego œpiewu serbskiego.
Olga Mieleszczuk
Artystka o wieloetnicznej duszy, wykonuje z towarzyszeniem akordeonu pieœni tradycji
ba³kañskiej, ¿ydowskiej i
wschodnioeuropejskiej. Inicjatorka muzycznych projektów
miêdzykulturowych, takich jak:
„G³osy Karpat”, „Œladami chasydów” z izraelskim performerem
Mendy Cahanem, czy obecnie
„Pieœni Ba³kanów” z serbskim
pieœniarzem Branko Tadiæem.
Podró¿uje po Europie i Bliskim
Wschodzie zbieraj¹c pieœni i
dziel¹c siê swa muzyczn¹ pasj¹.

Zapraszamy,
Dom Kultury „Zacisze”
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„Z rodzin¹ mogê wiêcej”
W trzeciej edycji projektu pod tym tytu³em uczestniczy³y 44 osoby (w tym - 24 kobiety) z
wieloproblemowych rodzin, korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej na Pradze Pó³noc. Uczestników wybrano spoœród 60 osób, kwalifikuj¹cych siê od strony formalnej, po spotkaniach
z doradc¹ zawodowym i psychologiem. Ka¿dy podpisa³ indywidualny kontrakt socjalny.
Dla uczestników przewidziano konsultacje z doradc¹ zawodowym, psychoterapiê grupow¹,
a tak¿e kursy komputerowe i zawodowe oraz warsztaty. Podczas tych zajêæ dzieci mia³y
zapewnion¹ opiekê.
W Klubie Samopomocy Rodzinnej przy ul. Brechta rodzice mogli korzystaæ z porady
prawnej i konsultacji z informatykiem, a tak¿e z dietetykiem. M³odzie¿ w wieku 16 –
21 lat organizowa³a kursy, np.
tañca i spotkania z ciekawymi
ludŸmi. Dzieci uczestniczy³y w
zajêciach edukacyjnych, plastycznych i sportowych; korzysta³y z korepetycji z 5 przedmiotów. By³y warsztaty umiejêtnoœci i imprezy okolicznoœciowe np. Dzieñ Matki i Miko³ajki. By³y wieczory filmowe
z dyskusjami po pokazach.
Maj¹c do wyboru: trening komunikacji interpersonalnej lub
warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych, z pierwszej formy
skorzysta³o 9 kobiet i 13 mê¿czyzn; z drugiej - 22 kobiety.
Rysunek Sebastiana Niedka
Obowi¹zkowy by³ udzia³ w
Wszyscy mogli zobaczyæ OPS – to jedno. Drug¹ spraw¹
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. W toku in- efekty twórczej pracy Sebastia- jest to, czego ludzie tu dodywidualnej pracy z doradc¹ na Niedka, który kontrakt na œwiadczaj¹. Przez rok uczestzawodowym uzgadniano indy- udzia³ w projekcie podpisa³ 23 nicz¹ w dzia³aniach, których
widualny plan dzia³añ, wybór marca 2010 roku – w dniu swo- nigdy nie byliby w stanie zreœcie¿ki kariery zawodowej. ich 18. urodzin. Ukoñczy³ kurs alizowaæ samodzielnie: wyjCzêœæ uczestników by³a od grafiki komputerowej. Przygoto- œcie do kina czy do teatru,
razu zdecydowana na konkret- wanie do matury ³¹czy z pasj¹ udzia³ w konferencji, wyjazd inny profil szkoleñ, czêœæ – do- rysowania: satyra, fantastyka, tegracyjny z udzia³em ca³ej rokonywa³a zmian w wybranych nauka. Mówi, ¿e rysuje chaos dziny. Ucz¹ siê uczestniczyæ w
zabawach dzieci, w inny spodzia³aniach, ujawniaj¹c brak – z tego wy³ania siê œwiat.
„Ka¿dy projekt jest inny i sób kontaktowaæ ze sob¹. Posumiennoœci i odpowiedzialnoœci. Wœród 13 propozycji kur- problemy z zarz¹dzaniem kazujemy im inn¹ wizjê ¿ycia,
sów by³y m.in.: pracownik ad- inne” - ocenia Teresa Tracz- po któr¹ mog¹ siêgn¹æ. Dziêministracyjno-biurowy, fryzjer, Zieliñska, która w 2008 roku kuj¹ w ró¿ny sposób. Ktoœ, kto
artystyczne uk³adanie roœlin, realizowa³a na Pradze Pó³noc prze³ama³ bariery – widzi, co
kucharz, uk³adanie glazury i pierwszy unijny projekt, w la- osi¹gn¹³; inni na ten moment
terakoty, sprzedawca z ob- tach nastêpnych tworzy³a pro- tego nie dostrzegaj¹. Jestem
s³ug¹ kasy fiskalnej, ABC jekty i koordynowa³a ich reali- przekonana, ¿e nawet ci, któzacjê, tak¿e na Bia³o³êce. Mia- rzy tego nie okazuj¹, zdobyPrzedsiêbiorcy.
Kursy zawodowe ukoñczy- ³a ju¿ doœwiadczony zespó³, waj¹ bardzo du¿o emocjonal³o 26 kobiet i 9 mê¿czyzn, kur- nie by³o te¿ problemów z bu- nych doœwiadczeñ… Od
sy komputerowe – 29 kobiet i d¿etem. Wiele osób uczestni- dwóch miesiêcy ostro myœlimy
13 mê¿czyzn. Dziêki poczynio- cz¹cych w projekcie ma pro- o projekcie na nastêpny rok.
nym oszczêdnoœciom, czêœæ blemy z motywacj¹, musi prze- Projektowanie dzia³añ zale¿y
osób mog³a ukoñczyæ wiêcej ³amywaæ bariery, chêæ powro- od tego, jakie osoby bêd¹ w
tu do dawnego stylu ¿ycia. nich uczestniczyæ. Pracownicy
ni¿ jeden kurs.
„Wierzê, ¿e te osoby siê zmie- socjalni ju¿ robi¹ rozeznanie,
Elementem integracji rodzin
niaj¹. Czy otrzymaj¹ pracê, które osoby nale¿a³oby wesi uczestników by³ czerwcowy
odejd¹ z grona podopiecznych przeæ w 2011 roku.”
K.
wyjazd integracyjno-edukacyjny do Serpelicy, w którym
wziê³o udzia³ 59 osób. Odby³y
siê zajêcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy sportowe i
edukacyjne z nagrodami.
Na spotkanie podsumowuj¹ce do hotelu Retman uczestnicy projektu przybyli wraz z
dzieæmi, które w ma³ej sali spotka³y siê z Miko³ajem i Œnie¿ynk¹, próbowa³y swych si³ w
karaoke, robi³y ozdoby choinkowe, malowa³y bombki, dosta³y paczki œwi¹teczne
W du¿ej sali doroœli wspominali wspólne zajêcia i dzielili siê wra¿eniami: „Dostaliœmy
skrzyde³”; „Wyjazd by³ rewelacyjny, dzieci zachwycone”;
„By³y trudnoœci i satysfakcje”;
„Co piêkne, trwa krótko. Bêdzie nam was brakowa³o”.
„Takie projekty s¹ w 18
dzielnicach, ale tu jest wyj¹tkowy klimat - prawdziwej rodziny. Projekt siê nie uda, gdy nie
wk³ada siê uczuæ. Tu widaæ
empatiê i serce kadry kierowniczej” – zauwa¿y³a Jolanta
Borysiak w imieniu Urzêdu
m.st. Warszawy.
Dyrektor OPS Wojciech Gajewski wyrazi³ zadowolenie z
„twardych efektów” projektu i
talentów, odkrytych czasie tej
pracy.

Eleni - Nic mi³oœci nie pokona
Tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 19 grudnia, w koœciele NMP Matki Piêknej
Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê Op³atek z Burmistrzem, który uœwietni³a
swoim wystêpem Eleni z zespo³em.

p³yty. Wszystkie one, niezwykle melodyjne i ciep³e, nios¹
radoœæ, nadziejê i sk³aniaj¹ do
zastanowienia siê, co jest w
¿yciu najwa¿niejsze.
Eleni œpiewa o tym, czego
cz³owiek potrzebuje do szczêœcia - troszeczkê ziemi, troszeczkê s³oñca - oraz daje nam
wskazówki by „piêkniej ¿yæ”:
Nie traæmy dni na gorzkie
s³owa, skoro ¿yjemy tylko raz.
W piosence „Ka¿dy coœ z
Odysa ma” artystka radzi, aby
nie rezygnowaæ z marzeñ, bo:
po prostu warto ¿yæ, kiedy
mamy o czym œniæ”.
To, co przewija siê prawie w
ka¿dej piosence, polskiej, czy
greckiej, to nadzieja. W utworze „Nic mi³oœci nie pokona”
Eleni œpiewa:
Trzeba mieæ nadziejê, co silniejsza jest ni¿ œmieræ, gdy¿,
jak mówi stara, grecka piosenka, po burzy zawsze wychodzi
s³oñce.
W grudniowym koncercie
nie zabrak³o równie¿ kolêd.
Eleni zaœpiewa³a pastora³kê
Kostasa Dzokasa „Wigilia”, a

tak¿e „Lulaj¿e Jezuniu” oraz
cudown¹ „Maleñk¹ mi³oœæ”.
Swój wystêp artystka zakoñczy³a pieœni¹ „Ave Maria”
Franciszka Schuberta. Wzruszona publicznoœæ wys³ucha³a tej pieœni na stoj¹co.
Po koncercie, jego organizatorzy, burmistrz Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem tradycyjnie prze³amali siê
op³atkiem z proboszczem parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ks. Grzegorzem Kociêckim
oraz z mieszkañcami Bia³o³êki.
W bocznej nawie koœcio³a
mo¿na by³o nabyæ p³yty Eleni
z jej najwiêkszymi przebojami
i z kolêdami, a nastêpnie uzyskaæ autograf artystki. Eleni
oblegana przez wiernych wielbicieli jej talentu z ka¿dym
dzieli³a siê op³atkiem i ¿yczeniami, nikomu nie odmówi³a
podpisu i chwili rozmowy.
Ten koncert, spotkanie z tak
¿yczliw¹ osob¹, jak¹ jest Eleni,
przynios³o nam, poza prze¿yciami artystycznymi, mówi¹c s³owami jej piosenki „troszeczkê
s³oñca” w grudniowy wieczór.
Joanna Kiwilszo

Maraton p³ywacki

i Dziecka przy OPS Dzielnicy
Praga Pó³noc (za ka¿dy kilometr przep³yniêty przez zawodników sponsor wyp³aca 20 z³).
Po zakoñczeniu maratonu
odbêdzie siê licytacja sprzêtu
sportowego na rzecz Domu
Samotnej Matki i Dziecka.
Harmonogram zawodów:
- 20.30 - zapisy dru¿yn
- 21.30 - rozgrzewka
- 21.50 - uroczyste otwarcie
- 22.00 - start do maratonu
- 24.00 - zakoñczenie maratonu i licytacja
- 00.15 - uroczyste wrêczenie
nagród
- 00.30 - poczêstunek
Patronat Prasowy Zawodów
Nowa Gazeta Praska.
Serdecznie zapraszamy.

Eleni, jedna z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek,
urodzi³a siê w 1956 r. w Bielawie k. Wroc³awia w rodzinie
greckich imigrantów. Œpiewa³a
ju¿ w dzieciñstwie, w szkolnych
zespo³ach, a od 1975 r. wystêpowa³a z zespo³em „Prometheus”, z którym nagra³a w
1977 r. pierwsz¹ p³ytê d³ugograj¹c¹ „Po s³onecznej stronie
¿ycia”. W nastêpnych latach
ukaza³y siê jej kolejne p³yty,
m.in.: „Moja mi³oœæ”, „Buzuki
disco”, „Muzyka twoje imiê ma”,
„Mi³oœæ jak wino”, „Nic mi³oœci
nie pokona”. Za wiêkszoœæ z
nich Eleni otrzyma³a z³ote p³yty. Po wygranych trzech kolejnych plebiscytach „Lata z radiem” zosta³a uhonorowana
tytu³em „Królowej Polskiej Piosenki”. Jest tak¿e kawalerem
Orderu Uœmiech, odznaki
nadawanej przez dzieci.
W koœciele przy Myœliborskiej Eleni wyst¹pi³a ze swoim
zespo³em pod kierunkiem Kostasa Dzokasa. Zaprezentowa³a wi¹zankê najpopularniejszych piosenek i kolêd, a tak¿e kilka utworów z najnowszej

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji - p³ywalnia
„Prawy Brzeg” ul. Jagielloñska 7 oraz IPA CBŒ Warszawa
21 stycznia o godz. 21.50 organizuje Nocny Maraton
P³ywacki ZIMA 2011 (reaktywowany po 2003 r., a na
naszych obiektach po raz drugi).
Dru¿yny zapowiedzia³y próDo organizacji zawodów
w³¹czy³a siê tak¿e rodzina Je- bê pobicia rekordu Nocnego
rzego Sybilskiego - p³ywaka, Maratonu P³ywackiego ustamaratoñczyka, który pomimo nowionego w Warszawie w
kalectwa by³ wielokrotnym zwy- 2010 r. który wynosi 10560 m i
nale¿y do p³ywaków Akademii
ciêzc¹ zawodów p³ywackich.
Do udzia³u dotychczas zg³o- Leona KoŸmiñskiego.
si³y siê nastêpuj¹ce dru¿yny:
Oprócz sportowych celów
Para Olimpijczycy, UKS Jagiel- zawodów nale¿y podkreœliæ
lonka, Si³y Powietrzne RP, Œro- charytatywny wydŸwiêk Nocnedowisko Warszawskie WOPR- go Maratonu P³ywackiego
dru¿yna Prawy Brzeg, Policja ZIMA 2011. Zawodnicy bêd¹
Warszawa.
wspierali Dom Samotnej Matki

III, IV i V sesja Rady Dzielnicy Targówek

Ko³a w ruch i przestój
W dniu ukazania siê tego numeru gazety, o godzinie 11.00 powinna zakoñczyæ siê
„przerwa techniczna” w obradach V sesji Rady Dzielnicy Targówek, rozpoczêtej 5 stycznia. Dla obserwatorów to drugie przykre zaskoczenie po tym, jak zwo³ana na 23 grudnia
IV sesja nie odby³a siê z powodu braku quorum. Takiego rozwoju sytuacji nie zapowiada³ przebieg rozpoczêtej 20 grudnia o godzinie 8.00 i trwaj¹cej 6 godzin III sesji, na której
radni wybierali zarz¹d dzielnicy Targówek.
wsze otwarte. Wspomo¿emy cz¹c¹ ko³a radnych PO. PropoIII sesja
Debatê wyborcz¹ otworzy³ ka¿d¹ inicjatywê, niezale¿nie, z zycjê kandydowania na wiceburmistrza Targówka przyjê³a,
wniosek Agnieszki Kaczmar- którego klubu pochodzi”.
W tajnym glosowaniu Grze- uznaj¹c, ¿e jej praca negocjacyjskiej, by ze wzglêdów
oszczêdnoœciowych ograni- gorz Zawistowski zosta³ wybra- na, mediacyjna – mo¿e byæ wyczyæ sk³ad zarz¹du do 3 osób: ny na burmistrza Targówka 17 korzystywana w innych dzielnicach. By³a przygotowana na nieburmistrza i 2 zastêpców (do- g³osami, przy 7 przeciwnych.
tychczas by³o 4). Krzysztof
Kandydatury na swych za- chêæ, wynikaj¹c¹ z tego, ¿e nie
Miszewski argumentowa³ stêpców burmistrz przedstawi³ mieszka na Targówku. Wa¿ne
jest œwie¿e spojrzenie na dzielprzeciwnie: ka¿dy zastêpca w porz¹dku alfabetycznym:
burmistrza potrafi wywalczyæ
- S³awomir Antonik – 51 lat, nicê. Trzeba patrzeæ globalnie,
dodatkowe pieni¹dze. Wnio- mgr in¿. (in¿ynieria materia³o- by zrozumieæ partnera np. przy
sek nie zosta³ przyjêty; popa- wa), absolwent wydzia³u prawa budowie mostu Krasiñskiego.
r³o go 9 radnych, 15 by³o prze- i administracji Europejskiej Na pytanie o priorytety Targówciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. Szko³y Prawa i Administracji ka kandydatka wymieni³a infraUchwa³ê o ustaleniu zarz¹- oraz studiów podyplomowych w strukturê, bezpieczeñstwo i kodu dzielnicy Targówek w sk³a- Akademii L. KoŸmiñskiego, w l. munikacjê – we wszystkich tych
dzie: burmistrz i 4 zastêpcy – 2006-2010 zastêpca burmistrza; dziedzinach potrzeba negocjacji
i lobbingu w mieœcie. W przypadpodjêto 16 g³osami, przy 8 prze- Grzegorz Gadecki – 40 lat,
ciwnych i 1 wstrzymuj¹cym siê. radca prawny, absolwent KUL, ku wyboru na wiceburmistrza
Radni byli jednomyœlni, wy- naczelnik wydz. prawnego i Targówka zrezygnuje z mandabieraj¹c komisjê skrutacyjn¹ w zamówieñ publicznych Urzê- tu radnej Bielan.
W tajnym g³osowaniu kandydask³adzie: Wies³aw Raboszuk du Dzielnicy Targówek, mieszci uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:
(przewodnicz¹cy), Barbara kaniec Targówka;
- S³awomir Antonik: 14 - za,
Bartyzel-Wajda, Grzegorz Go- Wac³aw Kowalski - absol9
przeciw (kandydat wy³¹czy³
lec, Jacek Duczman.
went Politechniki WarszawKandydaturê Grzegorza skiej, rzeczoznawca in¿ynierii siê z tego g³osowania);
- Grzegorz Gadecki: 13 - za,
Zawistowskiego na burmistrza wodnej, w l. 2006-2010 za12 - przeciw;
zg³osi³, w imieniu klubu rad- stêpca burmistrza;
nych PO, Micha³ Jamiñski.
- Wac³aw Kowalski: 19 - za,
- Ilona Soja-Koz³owska – 33
Kandydat przedstawi³ siê lata, absolwentka wydz. marke- 6 - przeciw;
jako cz³owiek dojrza³y (58 lat), tingu w Wy¿szej Szkole Han- Ilona Soja-Koz³owska: 11
mgr in¿. elektronik, w prze- dlu i Prawa w Warszawie, ma - za, 13 - przeciw, 1 - wstrz.
sz³oœci pracownik naukowy, licencjat organizacji i technik
Na zastêpców burmistrza
potem prowadz¹cy w³asn¹ fir- handlu, pracuje w Mazowiec- dzielnicy Targówek wybrani
mê, od 1990 roku dzia³aj¹cy kiej Jednostce Wdra¿ania Pro- zostali: S³awomir Antonik,
w samorz¹dach ró¿nych gramów Unijnych.
Grzegorz Gadecki i Wac³aw
szczebli, krótko – zastêpca
W tej samej kolejnoœci kan- Kowalski.
dyrektora Szpitala Praskiego; dydaci dokonali autoprezentaS³awomir Antonik z³o¿y³
W 2006 r. wybrany na burmi- cji i odpowiadali na pytania.
oœwiadczenie o zrzeczeniu siê
strza Targówka; w 2010 r.
Zapytany przez dwoje rad- mandatu radnego Targówka.
ukoñczy³ Podyplomowe Stu- nych o ewentualny konflikt in- Uchwa³ê, wygaszaj¹c¹ mandat,
dium Zarz¹dzania w Admini- teresów przy pe³nieniu funkcji popar³o18 radnych, 4 by³o przestracji Publicznej.
wiceburmistrza ds. komunal- ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Odpowiadaj¹c na pytania nych i jednoczeœnie szefa
Sesjê zakoñczy³y interpelaradnych, jako sprawy najpilniej- Rady Nadzorczej SM „Bród- cje, w których radni upominali
sze dla Targówka wymieni³ po- no” S³awomir Antonik odpo- siê o patrole i monitoring w
szerzenie ulicy Œw. Wincente- wiedzia³, ¿e zawsze oddziela s¹siedztwie punktów sprzedago i komunikacjê (priorytet – sferê zawodow¹ od sercowej, ¿y alkoholu oraz wykorzystametro na Targówek) oraz kon- stosuje siê do przepisów, a w nie zakupionych w poprzedtynuowanie dzia³añ w dziedzi- minionej kadencji udowodni³, niej kadencji projektorów, tanie edukacji i kultury. Obieca³ ¿e potrafi pogodziæ te funkcje. blic multimedialnych, zakupiostarania o zmianê zapisów w Decyzja, ¿e na klatkach scho- nych na potrzeby szkó³.
planie zagospodarowania tere- dowych budynków spó³dzielIV sesja
nów przy ul. Radzymiñskiej, by ni bêd¹ informacje tylko komiPo dobrym starcie, wybrazapobiec ich rozprzedawaniu. tetu wyborczego M B-T-Z podZa wyjaœnion¹ (pismo z prze- jê³o zebranie przedstawicieli. niu przewodnicz¹cego i prezydium rady, potem - zarz¹du
prosinami) uzna³ sprawê 2 radPytania
do
Grzegorza
Gadzielnicy (choæ w niepe³nym
nych PO „zamieszanych w aferê gruntow¹”. Zapewni³, ¿e po- deckiego dotyczy³y proble- sk³adzie), w machinie samowa¿nie traktuje radnych opozy- mów komunikacyjnych. Jako rz¹dowej coœ siê zaciê³o.
cji. Jako demagogiczne, a nie kluczowe zadania kandydat Przewodnicz¹cy rady Zbimerytorycznie uzasadnione wskaza³: ulicê Œw. Wincente- gniew Poczesny zwo³a³ IV seoceni³ zarzuty dotycz¹ce decy- go, metro w stronê Targówka, sjê na 23 grudnia o godzinie
zji prezydent Warszawy o wzro- przyspieszenie budowy mostu 9.00. Po kwadransie og³osi³,
œcie cen za wieczyste u¿ytko- Krasiñskiego. Zadeklarowa³ ¿e radni siê nie zjawili i sesja
wanie gruntów. Przypomnia³ otwarcie na pomys³y, goto- siê nie odbêdzie. Zanim to
uchwa³ê Rady Dzielnicy Targó- woœæ wspó³pracy dla poprawy nast¹pi³o, na sali by³ radny
SLD, a w kuluarach mo¿na
wek poprzedniej kadencji, by komunikacji na Targówku.
Wac³aw Kowalski skupi³ siê w by³o siê dowiedzieæ, ¿e przyrozbudowie ZUSOKu towarzyszy³y inwestycje, zwi¹zane z swej wypowiedzi na tym, co w szli tak¿e radni z klubu PO.
ekologi¹ i ochron¹ œrodowiska. ubieg³ej kadencji uda³o siê osi¹O przyczyny nieobecnoœci
Uchwa³ê popar³a Rada War- gn¹æ w dziedzinie sportu i rekre- zapytaliœmy przewodnicz¹cych
szawy. Zgodnie z sugestiami acji oraz ekologii i gospodarce klubów PiS oraz M B-T-Z.
Targówka ZUSOK ma przejœæ wodnej. Zakoñczona zosta³a
„Uprzejmie informujê, i¿ na
na w³asnoœæ Miejskiego Przed- rewitalizacja Kana³u Bródnow- posiedzenie Rady Dzielnicy
siêbiorstwa Oczyszczania, co skiego, planuje siê rewitalizacjê Targówek w dniu 23 grudnia
zapewni miastu pe³n¹ kontrolê. zlewni tego kana³u i wybudowa- 2010 r., absencja znacznej czêGrzegorz Zawistowski nie nie zbiornika retencyjnego na œci radnych dzielnicy Targówek
odpowiedzia³ wprost na pytanie, osiedlu Zacisze. Zaspokajaj¹c m.st. Warszawy, spowodowaczy jest za koalicj¹ PO – PiS na ciekawoœæ o sprawy osobiste, na by³a krótkim okresem zwoTargówku, czy jest za koalicj¹ powiedzia³: czujê sport, biegam, ³ania sesji rady – powiadomiePO – PiS – Mieszkañcy Bród- gram w tenisa, w le¿eniu wyci- nie zosta³o dostarczone 21
grudnia br. (Zazwyczaj przena-Targówka-Zacisza, bo „to skam 65 kilogramów.
Ilona Soja-Koz³owska poinfor- wodnicz¹cy zwo³uje sesjê w
sprawa merytoryczna, nie polityczna; decyzje tego typu zapa- mowa³a o ukoñczeniu szeregu terminie 7 dni od powiadomiedaj¹ wy¿ej”. Poproszony o de- kursów z dziedziny zarz¹dzania, nia). W przeddzieñ Wigilii Boklaracjê, ¿e jako szef bêdzie prawa gospodarczego, kontroli ¿ego Narodzenia wiêkszoœæ
¿yczliwy dla ka¿dego radnego, realizacji projektów, organizowa- radnych nie by³a w stanie odprzychodz¹cego z dobrym po- niu przetargów krajowych i unij- wo³aæ zaplanowanych wczemys³em, zapewni³: „Drzwi do nych. Drug¹ kadencjê jest radn¹ œniej wyjazdów oraz spotkañ”
mojego gabinetu s¹ i bêd¹ za- dzielnicy Bielany, przewodni- – napisa³a w odpowiedzi

Agnieszka Kaczmarska, przewodnicz¹ca klubu radnych PiS.
Andrzej Gapys, przewodnicz¹cy klubu radnych M B-T-Z
powiedzia³: „Nie jestem w stanie okreœliæ przyczyny nieobecnoœci radnych z mojego
klubu. Prawdopodobnie, przyjœcie uniemo¿liwi³y wczeœniejsze plany i wyjazdy, zwi¹zane z obchodami Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.”
V sesja
Na pierwszej w tym roku, V
sesji, frekwencja dopisa³a –
obecnych by³o 23 radnych.
Ustalony 29 grudnia porz¹dek
dzienny obejmowa³ 27 punktów,
w tym m.in. wybór zastêpcy burmistrza, powo³anie 9 sta³ych
komisji oraz wybory ich przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych. Przed rozpoczêciem
obrad radni otrzymali wersjê
skrócon¹, bez spraw komisji.
Zg³oszony zosta³ wniosek o wykreœlenie tak¿e wyboru wiceburmistrza. Na pytanie Macieja Jankiewicza o przyczynê tej zmiany pad³a odpowiedŸ: „Trwaj¹
jeszcze rozmowy” i zarzut nieobecnoœci na poprzedniej sesji.
Pierwsze g³osowanie nad 6punktowym porz¹dkiem obrad
da³o wynik: 10 – za, 11 – przeciw, 1 – wstrzymuj¹cy siê; reasumpcja g³osowania: 11 – za,
11 – przeciw, 1 – wstrzymuj¹cy siê. W tej patowej sytuacji
przewodnicz¹cy rady Zbigniew
Poczesny og³osi³ przerwê
techniczn¹ do 12 stycznia.
PS. Obserwatorzy obrad
widz¹, ¿e docieranie mechanizmu wspó³pracy radnych z
ró¿nych klubów nie jest ³atwe.
Pytaj¹, w jaki stopniu przyczyn¹ trudnoœci s¹ dyrektywy
partyjne lub ambicje poszczególnych osób? Kiedy wa¿niejsze stanie siê wype³nianie œlubowania radnego?
K.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Nadzieja na prawo
Pisma w tej sprawie do w³adz
Dzielnicy Praga Pó³noc i miasta
sto³ecznego Warszawa wysy³ane s¹ od kilku lat. Pozostaj¹ bez
odpowiedzi, jak na przyk³ad pismo do burmistrz Jolanty Koczorowskiej z 1 wrzeœnia 2009 r.
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e tym
razem nast¹pi zwrot w kierunku
poszanowania dziedzictwa kulturowego i przestrzegania prawa.
29 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie „Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy”
skierowa³o do nowo wybranego
burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc Jacka Sasina (PiS) list z apelem o podpisanie umowy dzier¿awy i przekazanie Stowarzyszeniu Kupców Warszawskich Bazaru Ró¿yckiego terenu Bazaru Ró¿yckiego (w przypadku zwrotu
okreœlonej czêœci Bazaru spadkobiercom b. w³aœciciela – tylko
fragmentu terenu Bazaru, nale¿¹cego do m.st. Warszawy). Podpisanie umowy i przekazanie terenu Bazaru Ró¿yckiego (lub jego
czêœci) bêdzie po¿¹danym krokiem na drodze do rewitalizacji
tego Bazaru – jednego z symboli
Pragi i integralnej czêœci krajobrazu kulturowego Dzielnicy. List z
takim przes³aniem podpisali
cz³onkowie zarz¹du Stowarzyszenia „ZOKDW”: przewodnicz¹cy Tomasz Markiewicz i sekretarz
Janusz Sujecki.

Wraz z autorami listu i kupcami z Bazaru Ró¿yckiego
czekamy na odpowiedŸ w³adz
Pragi Pó³noc.
Od redakcji: 5 stycznia 2011 r.
na stanowisko burmistrza
Pragi Pó³noc prezydent Warszawy mianowa³a Piotra Zalewskiego (PO).

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka
Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie
Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ
W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:
ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300
Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177
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Ptaki zim¹. Jak je dokarmiaæ?
Zima jest trudn¹ por¹ dla wszystkich stworzeñ. Jak radz¹ sobie z ni¹ ptaki?
Natura w rozmaity sposób
zadba³a o to, by mog³y j¹ przetrwaæ. Te gatunki, które nie potrafi¹ prze¿yæ mroŸnych i œnie¿nych miesiêcy, odlecia³y póŸnym latem na po³udnie: do
Afryki, Azji lub bli¿ej, nad Morze Œródziemne. Te, które zosta³y, s¹ na ogó³ dobrze przystosowane do naszych zimowych warunków. Jesieni¹ zgromadzi³y pewne zapasy t³uszczu i wiedz¹, jak unikaæ nadmiernych wydatków energii.
Wiele ptaków, które widzimy
zim¹, przylecia³o do nas z pó³nocy i wschodu naszego kontynentu, gdzie warunki pogodowe s¹
surowsze. S¹ to np. jemio³uszki,
gile, sikory, orzechówki, sójki,
wrony, gawrony, kawki, ³abêdzie
krzykliwe, nurogêsi, mewy siod³ate i wiele, wiele innych.
Wiêkszoœæ z nich nie korzysta z naszej pomocy. Warto jednak dokarmiaæ te, które szukaj¹c po¿ywienia trzymaj¹ siê blisko naszych domów i podwórek.
Czym zastawiaæ zimowy
stó³ dla ptaków?
Tym, co im nie zaszkodzi,
zatem powinien byæ to pokarm
jak najbardziej zbli¿ony do tego,
który jedz¹ w naturze. Absolutnie nie mo¿e zawieraæ soli ani
konserwantów. Ptasi organizm
nie potrafi ich wydalaæ, by³yby
wiêc dla niego trucizn¹.
Najlepsze s¹ ziarna zbó¿ np.
pszenica i proso, mog¹ byæ te¿

kasze i czyste p³atki owsiane
oraz nasiona zawieraj¹ce du¿o
t³uszczu jak s³onecznik i siemiê
lniane. Mo¿na skorzystaæ z
gotowych mieszanek oferowanych przez sklepy zoologiczne.
Dobrym rozwi¹zaniem jest
s³onina wieszana w karmnikach czy bezpoœrednio na
drzewach. Powinna byæ surowa i œwie¿a (nie mo¿e wisieæ
d³u¿ej ni¿ 3-4 tygodnie), w ¿adnym wypadku nie solona i nie
wêdzona. Przy temp. powy¿ej
zera trzeba j¹ zdj¹æ, gdy¿ szybko je³czeje i staje siê szkodliwa. Ptaki preferuj¹ce pokarm
roœlinny, jak np. kosy, rudziki,
gile czêstujemy owocami jarzêbiny, g³ogu, rokitnika i ligustru
a tak¿e pokrojonym jab³kiem i
rodzynkami. Owoce mog¹ byæ
suszone, ale korzystniejsze s¹
mro¿one, które zachowuj¹ wiêcej wartoœci od¿ywczych i nie
pêczniej¹ w ¿o³¹dkach ptaków.
£abêdzie i kaczki krzy¿ówki
chêtnie posil¹ siê ziarnem zbó¿
i pokrojonymi warzywami. Karmienie chlebem nie jest korzystne, jeœli ju¿, to tylko bia³ym i podsuszonym. Pamiêtajmy o tym, by podawane jedzenie nie by³o stare, spleœnia³e
lub skwaœnia³e. Trzeba je podawaæ w takich iloœciach, by siê
nie psu³o le¿¹c d³u¿szy czas i
nie zamarza³o. Pilnujmy te¿, by
dostarczaæ je regularnie.
Gdzie dokarmiaæ?

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.)
Prezydent m. et. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o. o. ul.
Krucza 6/14, 00-537, Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
z³o¿ony dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
na czêœci dzia³ki nr ew. 45/4 z obrêbu 4-16-25 przy
ul. Twórczej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

Powinno byæ to miejsce zaciszne, np. os³oniête domem lub
krzewami, gdzie ptaki ³atwo
skryj¹ siê w przypadku ataku drapie¿nika. Najlepiej urz¹dziæ ptasi¹ sto³ówkê w specjalnie przygotowanym karmniku. Jeœli karmimy bezpoœrednio na ziemi,
trzeba to miejsce oczyœciæ ze
œniegu i po³o¿yæ np. kawa³ek tektury czy deskê, ¿eby pokarm nie
uleg³ zabrudzeniu i zawilgoceniu.
Jak powinien wygl¹daæ
karmnik?
Konieczny jest daszek chroni¹cy pokarm przed opadami atmosferycznymi oraz os³ona
przed zachodnim i pó³nocnym

wiatrem. Jednoczeœnie musi byæ
zapewniony swobodny dolot i
odlot (ucieczka!). Powinien mieæ
wysuwan¹, ³atw¹ do umycia
pod³ogê. Bez tego ptaki zjadaj¹
pokarm zanieczyszczony odchodami wczeœniejszych goœci i zara¿aj¹ siê niebezpiecznymi dla
nich paso¿ytami i bakteriami.
Bardzo prosty i trwa³y karmnik z
dozownikiem ka¿dy mo¿e zrobiæ
samodzielnie jedynie przy u¿yciu
dwóch plastikowych butelek
(http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=53).
Dokarmiaj¹c zim¹ ptaki pomagamy im doczekaæ w dobrej kondycji do wiosny, ale te¿ zyskujemy coœ w zamian. Czerpiemy
przyjemnoœæ z obserwacji goœci
odwiedzaj¹cych nasz karmnik,
uczymy siê ich odró¿niaæ, poznajemy g³osy i zwyczaje.
Renata Markowska

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu
- decyzji nr 116/CP/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³ów œciekowych
DN 0,20 m Lca 1055 m wzd³u¿ ul. Modliñskiej po jej
zachodniej stronie na odc. od posesji 253A w kierunku
pó³nocnym (do ul. Projektowanej) wraz z odcinkami sieci
od kana³u ulicznego do granic nieruchomoœci wraz z
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, na dzia³kach ew. nr 1 w
obr¹bie 4-01-15; 88, 20/1 w obrêbie 4-01-28; 1/1, 1/2, 7/3 w
obrêbie 4-03-19; 1 w obrêbie 4-02-31; 1 w obrêbie 4-02-34,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy;
- decyzji nr 117/CP/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie odcinka sieci
wodoci¹gowej na dzia³ce ew. nr 42 oraz czêœci dzia³ki
ew. nr 41/1 w obrêbie 4-01-08, przy ul. Poetów i ul.
Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres
¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ
dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci
lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe
b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty
nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za
poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci
lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ od
gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci
nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,
prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art.
58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
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 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.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 24 listopada 2010 r. i uzupe³niony
dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w
ul. Insurekcji na dzia³kach nr ew. 7/16, 93/8, 94/4, 94/3,
7/15, 7/13 z obrêbu 4-17-10; 126/14, 137/11, 137/21,
137/20, 137/18, 126/31, 126/29, 126/27, 126/16, 126/33
z obrêbu 4-17-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
m.st. Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

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 za zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. reprezentowanego przez p. Stanis³awa Korkosza
reprezentuj¹cego firmê BTH „CEWOK” Sp. z o.o.,
z³o¿ony dnia 15.12.2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
ciep³owniczej 2xDN400/560 w technologii preizolowanej
wraz z kanalizacj¹ teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania
w ciep³o obszaru rozwojowego „Winnica” wzd³u¿ istniej¹cej
i projektowanej ul. Œwiatowida do ul. Dionizosa na dzia³kach
ew. nr:
• cz. dz. nr 29/7, cz. dz. nr 38, cz. dz. nr 37, cz. dz. nr 39/11,
cz. dz. nr 39/10, dz. nr 28 z obrêbu 4-01-07
• cz. dz. nr 40/8, cz. dz. nr 40/7, dz. nr 32, cz. dz. nr 33,
cz. dz. nr 31/1, cz. dz. nr 36/1, cz. dz. nr 36/4, cz. dz. nr
36/3, cz. dz. nr 37/2, cz. dz. nr 37/1, cz. dz. nr 38/2, cz. dz.
nr 38/1, cz. dz. nr 41/1, cz. dz. nr 39/5 z obrêbu 4-01-08
• cz. dz. nr 1/1, cz. dz. nr 1/2, cz. dz. nr 4/1, cz. dz. nr 4/2,
dz. nr 7/4, dz. nr 9/7, cz. dz. nr 11/1, dz. nr 13/4, dz. nr 15/4
z obrêbu 4-01-09
• dz. nr 2, dz. nr 1/1, dz. nr 1/4 z obrêbu 4-01-14
• dz. nr 8/1, dz. nr 5/12, dz. nr 3/4, cz. dz. nr 12, dz. nr 1
z obrêbu 4-01-13
przy ul. Œwiatowida, 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 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.biatoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197 Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Dzieñ otwarty
w Centrum Mediacji Partners Polska
19 stycznia Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie
zaprasza osoby znajduj¹ce siê w konflikcie rodzinnym
(równie¿ w sytuacji oko³orozwodowej) na bezp³atne konsultacje i spotkania z mediatorami i psychologami.
Dni otwarte odbêd¹ siê w siedzibie Centrum Mediacji
Partners Polska przy ul. Górnickiego 3 lok.10A (spotkania
po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu). Przeznaczone
s¹ zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla ma³¿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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
decyzji nr 115/CP/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
zmiany decyzji nr 89/CP/2009 z dnia 27.11.2009 r. ustalaj¹cej
lokalizacjê inwestycji polegaj¹cej na:
• budowie kanalizacji ogólnosp³awnej DN 0,30m Lca 380 m
w ul. Obrazkowej na odcinku od pozostawionego odrzutu
DN 0,60 w ul. Obrazkowej do wysokoœci ostatniego
przy³¹cza kanalizacyjnego na dz. ew. nr 2/4, 2/6 obrêb
4-06-27, dz. ew. nr 88/6 obrêb 4-03-10
• budowie przewodu wodoci¹gowego Dn 150mm Lca 560 m
w ul. Myœliborskiej i Œwiderskiej (proj. Myœliborskiej) na odc.
od koñcówki istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego
Dn 150 mm w ul. Myœliborskiej (HP 35104) do koñcówki
projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm
w ul. Myœliborskiej (przy skrzy¿owaniu z ul. P³u¿nick¹)
dz. ew nr 1/3 obrêb 4-06-27 dz. ew. nr 100, 101/1 obrêb
4-06-30, dz. ew. nr 12/4 (obecnie 12/5 oraz 12/6 - powsta³e
w wyniku rozdzielenia niejednorodnego stanu prawnego),
14, 15/1, 15/2, 52, 53, 54, 58/1, 12/1, 12/2, 12/3 obrêb
4-06-29
• budowie przewodu wodoci¹gowego Dn 200mm Lca 750 m
w ul. Obrazkowej na odc. od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego Dn 200 mm w ul. Modliñskiej do projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm
w ul. Myœliborskiej na dz. ew. nr 88/5, 88/6 obrêb 4-03-10
dz. ew. nr 2/4, 2/6, 7/2, 8/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3, 123/1,
129/1 obrêb 4-06-27
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres
¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ
dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci
lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe
b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty
nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za
poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci
lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ
od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci
nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,
prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art.
58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
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).

Adwokat Jerzy JaŸwiecki informuje,
¿e przeniós³ siedzibê Kancelarii z Wo³omina
na Tarchomin - Nowodwory ul. Strumykowa 40 lok. 36
tel.

600-381-713

(spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)

ZTM informuje

Czêœciej na Targówek,
wygodniej na ¯erañ
Pasa¿erowie linii 527 i 160 maj¹ powody do zadowolenia. Od 10 stycznia linie te kursuj¹ czêœciej. Uruchomiona
zostanie tak¿e nowa, sta³a linia 360, która zast¹pi³a Z-3.
Zaœ mieszkañcy Bia³o³êki ³atwiej dojad¹ do pêtli tramwajowej na ¯eraniu.
10 stycznia uruchomiona zosta³a nowa linia 360, która zast¹pi zawieszon¹ obecnie „zet trójkê”. Linia Z-3 zosta³a uruchomiona 2 grudnia w zwi¹zku z warunkami atmosferycznymi,
które powodowa³y utrudnienia w ruchu tramwajów, w tym tak¿e na Trasie W-Z. Autobus po³¹czy³ Dworzec Wileñski ze stacj¹
metra Ratusz-Arsena³. Linia cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, dlatego jej pasa¿erów powinien ucieszyæ fakt, ¿e – jako
360 – bêdzie kursowa³a na sta³e z czêstotliwoœci¹ 8 minut.
Linia 527 w godzinach porannego szczytu kursuje obecnie co 6
minut. Zwiêkszona zostan³a tak¿e czêstotliwoœæ w szczycie popo³udniowym – z 12 do 8 minut. Dodatkowo, wszystkie kursy tej
linii zamiast na Okopowej, bêd¹ koñczy³y siê na pêtli Esperanto.
Poprawi³a siê równie¿ czêstotliwoœæ linii 160 w dni wolne od
pracy. Obecnie autobusy kursuj¹ co 10 minut.
Mieszkañcy Nowodworów, którzy zamiast do metra, doje¿d¿aj¹ do tramwaju na pêtli ¯erañ, maj¹ u³atwion¹ przesiadkê. Linia 516 (w godzinach 6.00-9.00) nie bêdzie wje¿d¿a³a na
pêtlê, tylko minie j¹ i zatrzyma siê na przystanku autobusowym tu¿ przy pêtli tramwajowej. Dopiero potem zawróci na
najbli¿szym skrzy¿owaniu i wjedzie na pêtlê.
Warto te¿ przypomnieæ, ¿e 10 stycznia zosta³a wprowadzona
drobna korekta trasy linii 411 w kierunku Metro Politechnika. Autobus bêdzie kursowa³ ulicami: Sask¹, Brazylijsk¹, Miêdzynarodow¹ i al. Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, po wjeŸdzie na
Trasê £azienkowsk¹, autobusy linii 411 zatrzymaj¹ siê na przystanku SASKA 01, z którego korzysta bardzo wielu pasa¿erów.

Czeka na dom
8 - 9-miesiêczny koteczek,
weso³y, towarzyski,
z nadmiarem energii,
znaleziony na bazarze,
od czerwca 2010 na „tymczasie”,
wykastrowany, zaszczepiony,
z ksi¹¿eczk¹,
szuka docelowego domu
kontakt 608 180 837.

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.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 17 grudnia 2010 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
DN 200 mm w ul. Mehoffera na dzia³kach nr ew. 25/3,
42/1 z obrêbu 4-17-08 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
towarzysz¹c¹ przedmiotowej inwestycji na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie - II Etap.
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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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:
RWÊ Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Mariusza Kozoduj,
bêd¹cego przedstawicielem Biura MP-Mosty Sp. z o.o.,
z³o¿ony dnia 23 listopada 2010 r. i zmieniony dnia
30 grudnia 2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii
kablowych ŒN 15 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej
przy ul. Botewa/Œwiatowida oraz z³¹cza kablowego œredniego
napiêcia (wolnostoj¹cego) na dzia³kach ew. nr:
• 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29/1, 51/18, 51/19
z obrêbu 4-03-05
• 17/18, 17/19, 17/20, 10/3, 5, 10/1, 12, 10/2, 11 z obrêbu
4-03-04
• cz. 17/2, cz. 20/1 z obrêbu 4-03-03
• cz. 1/1, cz. 4, 5 z obrêbu 4-03-21 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.

Bezp³atne warsztaty dla maturzystów
Collegium Civitas ju¿ po raz czwarty organizuje bezp³atne warsztaty
dla maturzystów i licealistów. W tym roku zapraszamy na zajêcia z
wiedzy o spo³eczeñstwie, historii najnowszej i jêzyka polskiego. Na
pierwszych chêtnych czekaj¹ specjalne pakiety maturalne przygotowane przez Collegium Civitas i Wydawnictwo Naukowe PWN: ksi¹¿ki do
nauki historii, WOS oraz bezp³atny dostêp do czytelni ibuk.pl.
Prezentacja ustna z jêzyka polskiego wymaga od maturzysty rzetelnego opracowania tematu i dba³oœci o atrakcyjn¹ dla s³uchacza formê wypowiedzi. Historia i WOS,
najpopularniejsze przedmioty maturalne po geografii i jêzyku obcym, to z kolei najobszerniejsza dziedzina wiedzy szkolnej. Nie sposób uporaæ siê z tymi egzaminami
bez wykazania siê znajomoœci¹ literatury przedmiotu i najnowszych interpretacji.
Zapraszamy wszystkich maturzystów i licealistów, którzy chc¹ dobrze przygotowaæ
ustn¹ prezentacjê maturaln¹ z jêzyka polskiego, dowiedzieæ siê jak napisaæ dobry esej
maturalny z WOS i historii oraz poznaæ skuteczne techniki autoprezentacji i radzenia
sobie ze stresem.
Nasi wybitni wyk³adowcy, znawcy dziejów powszechnych i Polski ostatniego
stulecia, podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, a eksperci polonistyki i
komunikacji pomog¹ w przygotowaniu ustnej prezentacji z jêzyka polskiego.
Na pierwszych 150 osób, które zg³osz¹ swój udzia³ w cyklu warsztatów czekaj¹
ksi¹¿ki ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN: „Historia Polski 1914-2005”
autorstwa Wojciecha Roszkowskiego oraz „Kompendium wiedzy o spo³eczeñstwie,
pañstwie i prawie” pod redakcj¹ S³awomira Wronkowskiego, Marii Zmierczak i Marzeny Kordeli. Dla kolejnych 30 osób mamy do rozdania kody umo¿liwiaj¹ce bezp³atny miesiêczny dostêp do publikacji z czytelni ibuk.pl.
Terminy bezp³atnych warsztatów maturalnych w 2011 roku:
Jêzyk polski - 2-3 lutego oraz 10-11 marca, godz. 17.00
Szkolenie poprowadz¹ Magdalena Rud, polonistka oraz Dominika Staniewicz,
trenerka umiejêtnoœci komunikacji.
Wiedza o spo³eczeñstwie - 31 stycznia, 7, 28 lutego, 7, 14, 21, 28 marca,
4, 11, 18 kwietnia. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godz. 17.30.
Warsztaty poprowadzi dr Tomasz Stryjek, wieloletni nauczyciel wiedzy o spo³eczeñstwie w liceach warszawskich, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce,
autor podrêcznika do nauki WOS.
Historia Najnowsza - Zajêcia rozpoczynaj¹ siê o godz. 17.00.
19 stycznia (œroda), prof. dr hab. Andrzej Paczkowski; 26 stycznia (œroda), prof. dr
hab. Eugeniusz Cezary Król; 9 lutego (œroda), prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
1 marca (wtorek), prof. dr hab. Dariusz Stola; 16 marca (œroda), prof. dr hab. Waldemar Dziak; 23 marca (œroda), prof. dr hab. Andrzej Friszke; 30 marca (œroda), dr hab.
Krzysztof Dêbnicki; 7 kwietnia (czwartek), prof. dr hab. Ryszard ¯elichowski; 13 kwietnia
(œroda), dr hab. Grzegorz Motyka; 20 kwietnia (œroda), dr Tomasz Stryjek
Zajêcia odbywaj¹ siê w Collegium Civitas i Domu Spotkañ z Histori¹.
Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ na adres:
szkoleniezpolskiego@collegium.edu.pl (warsztaty z jêzyka polskiego)
wykladyzhistorii@collegium.edu.pl (warsztaty z historii najnowszej)
warsztatyzwos@collegium.edu.pl (warsztaty z WOS)
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŒÆ ZG£OSZEÑ!
Bli¿sze informacje w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas
rekrutacja@collegium.edu.pl ; tel. (22) 656 71 89 ; www.civitas.edu.pl
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, niemiecki okolica Ratusza Targówek
606 744 724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski - nauczyciel
LO, tel. 602-678-811
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
ODCHUDZANIE - skutecznie
5kg/tydzieñ, trwa³y efekt dr
Elwira Gmitrzuk Gabinet
„Zdrowsze ¯ycie” 665-549-402
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71
pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

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
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
KOMPLEKSOWE us³ugi
remontowo-budowlane
604-825-148
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
PRZEGRYWANIE kaset VHS
na DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

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

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

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:
12, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 29 stycznia
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

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

In flagranti z hydroforem
Proszê Szanownych Pañstwa z nowym 2011 rokiem
¿yczê wszystkim nam tego, co
najlepsze i zdrowia przede
wszystkim.
....Od roku mam przejœciowe
k³opoty z hydroforem. Wzywany hydraulik stwierdza³ nieodmiennie zapowietrzanie. Tylko sk¹d dostaje siê powietrze?
Pomyœla³em sobie, ¿e wys³ucham patologiê swoim fonendoskopem. Otworzy³em
pomieszczenie za poczekalni¹, przykucn¹³em i przyst¹pi³em do os³uchiwania. Najpierw
metalowa bañka - nic, wê¿e do
zlewów - nic, urz¹dzenia elektryczne - nic, manometr, zawór
i gruby w¹¿ przy bañce - tak,
s³ychaæ by³o delikatny szmer.
Potraktowany jak pacjent hydrofor zacz¹³ ujawniaæ swoje
dziwne dŸwiêki, a ja, zachwycony, os³uchiwa³em dalej. Nie
s³ysza³em, jak otworzy³y siê
drzwi i pani z kotem w klateczce tr¹ci³a mnie palcem w plecy i zapyta³a, czy wszystko ze
mn¹ w porz¹dku.
W pierwszym momencie
poczu³em siê dziwnie, bo jak
na lekarza z 27-letnim sta¿em
.... rozumiecie, Szanowni Pañstwo .... poczu³em siê mocno
przy³apany.
Oczywiœcie, wybuchnêliœmy
œmiechem, a tematem dzisiejszego felietonu bêdzie os³uchiwanie.
Medycy od wieków os³uchuj¹. Najpierw uchem przy³o¿onym do narz¹du, potem stetoskopem. W³aœnie, chcia³bym
uporz¹dkowaæ nazewnictwo
podstawowych narzêdzi lekarskich. Stetoskop to nic innego,
jak drewniana lub metalowa
tr¹bka, która przy³o¿ona do
pola badania wzmacnia³a
dŸwiêki. Oczywiœcie, u¿ywano
jednego ucha podczas tej
czynnoœci. Nowoczesne urz¹dzenia to fonendoskopy, czyli
s³uchawki lekarskie. Prekursorem myœli, aby podczas badania lekarz u¿ywa³ jednego i
drugiego ucha poprzez charakterystyczn¹ konstrukcjê, by³

René Laënnec. Fonendoskopy posiadaj¹ membranê, która du¿o bardziej ni¿ w bezmembranowym stetoskopie
wzmaga dŸwiêki, pochodz¹ce
z wnêtrza pacjenta. Ka¿dy, kto
ma fonendoskop, mo¿e os³uchiwaæ nim nawet najdziwaczniejsze obiekty od roku 1816.
Czego nie da siê os³uchaæ?
Otó¿ tych narz¹dów, w których nie ma gazów, du¿ych
przestrzeni jamistych i ruchu.
Nie os³uchujemy w¹troby, miêœni szkieletowych, koœci, skóry,
w³osów, biustu, ga³ek ocznych,
jêzyka, stawów, pêcherza moczowego, œledziony, trzustki,
nerek, narz¹dów rodnych i p³o-

dów. P³ody wydaj¹ s³yszalne
dŸwiêki choæby podczas pracy
ich serca. Ale akustyka potomstwa jest t³umiona przez wody
p³odowe. Tego w³aœnie zjawiska najbardziej mi szkoda. Nie
da siê pogadaæ. Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e bêdê ojcem,
cierpliwie czeka³em na radosne, wyg³aszane na ramieniu
noworodkowe dadaizmy.
PS. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a po raz
dziewiêtnasty. Tyle lat, ile ma
mój syn. Rosn¹ sobie razem.
Od pocz¹tku ich istnienia zawsze wrzucamy coœ do puszki i
mam nadziejê, ¿e Szanowni
Pañstwo zawsze robi¹ to samo.

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.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 20 grudnia 2010 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ w ul. Misia Uszatka na dzia³kach nr ew.
45/2, 44/15, 45/21, 45/18 z obrêbu 4-16-06 na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. 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.

ZOJA
Znalaz³yœmy j¹ drugiego dnia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia na ursynowskim podwórku. By³a bardzo
wyg³odzona, pod cienk¹ skór¹ przeœwitywa³y
¿ebra. Na mrozie musia³o byæ jej zimno. Zaufa³a
nam i pozwoli³a przyprowadziæ siê do domu. Mia³a na szyi czerwon¹ obro¿ê z wypisanym d³ugopisem numerem ewidencyjnym schroniska na
Paluchu, na skórze liczne œlady po uk¹szeniach.
Pracownicy Palucha odtworzyli jej smutn¹ historiê. Dowiedzia³yœmy siê, ¿e 7 lat temu sunia
jako szczeniaczek zosta³a adoptowana ze schroniska. Do jesieni bie¿¹cego roku ¿y³a szczêœliwie w ciep³ym domu, u boku kochaj¹cej pani. Niestety w listopadzie pani umar³a. W ca³ej rodzinie
nie znalaz³ siê nikt, kto zechcia³by siê zaopiekowaæ osieroconym psem i tak smutna, przera¿ona
Zoja wyl¹dowa³a po raz drugi w schroniskowej
klatce. Ju¿ drugiego dnia uda³o jej siê uciec i ruszy³a w poszukiwaniu utraconego domu. Przez
miesi¹c, w najgorsze mrozy, b³¹ka³a siê po mieœcie ¿ywi¹c siê tym, co znalaz³a w œmietnikach.
W naszym domu tymczasowym Zoja okaza³a siê grzecznym, u³o¿onym psem. Potrafi³a
dogadaæ siê z mieszkaj¹cymi tu dwiema sukami i trzema kotami. Odzyskuje ju¿ pogodê ducha, podnosi wy¿ej ogon i œmieje siê szeroko
otwartym pyszczkiem. Jedynym problemem jest
to, ¿e reaguje panicznym strachem na ka¿de
wyjœcie cz³owieka z domu, co w mieszkaniu w
bloku stwarza k³opotliwe sytuacje. Trudno jej
siê dziwiæ, poczucie dotkliwego opuszczenia i

nag³ej utraty bezpieczeñstwa musia³y spowodowaæ w jej psychice g³êbokie zranienie. Wierzymy, ¿e czas i odpowiednie postêpowanie pozwol¹ jej zapomnieæ o tym lêku.
Bardzo pilnie szukamy jej domu, w którym
znów poczuje siê kochana i bezpieczna. W
naszym domu tymczasowym jest jej bardzo
dobrze, ale jej szybko potrzebny jest dom na
zawsze, by nie musia³a po raz kolejny prze¿ywaæ bólu porzucenia i rozstania. Suczka jest
bardzo ufna, garnie siê do ludzi i okazuje wielk¹
wdziêcznoœæ za ka¿dy gest przyjaŸni i czu³oœci. Najchêtniej ca³y czas le¿a³aby pod nogami
opiekuna i tuli³a siê do niego.
Jest bardzo ³adna, jej wygl¹d, kondycja i zachowanie wskazuj¹ na wiek znacznie m³odszy
ni¿ wynika to z jej historii.
Szukamy dla niej domu i opiekunów najlepszych na œwiecie, Zoja na to zas³uguje.
Kontakt: 888 066 402, mail: r.markowska@wp.pl

Lewa strona medalu

Metro ca³odobowe
Budowa metra to najwiêksza
inwestycja warszawska. Choæ
zapocz¹tkowano j¹ blisko 30 lat
temu, to pierwsz¹ nitkê zakoñczono dopiero w poprzedniej
kadencji pod rz¹dami koalicji
PO-SLD w mieœcie. Dziœ liczy
ona 21 stacji i ma 23 kilometry
d³ugoœci. Czas przejazdu ca³ej
trasy od Kabat na Ursynowie do
M³ocin na Bielanach wynosi 38
minut. W paŸdzierniku 2009
roku podpisana zosta³a umowa
na budowê centralnego odcinka drugiej linii metra, które
wreszcie dotrze na Pragê, czyli
tam, gdzie metro zaczêto budowaæ po II wojnie œwiatowej (prace definitywnie przerwano w
1957 roku). W ci¹gu czterech
lat za 4,1 miliarda z³otych wybudowanych zostanie 7 stacji od Ronda Daszyñskiego do
Dworca Wileñskiego.

Z pierwszej linii metra korzysta dziœ oko³o pó³ miliona pasa¿erów dziennie. Poci¹gi kursuj¹
codziennie miêdzy 5.00 a pó³noc¹,
co kilka minut, w weekendy zaœ
do 3.00 rano. Jak siê okazuje to
dla wielu mieszkañców jednak
za krótko. Na pocz¹tku grudnia
2010 roku ruszy³a wiêc akcja
zbierania podpisów pod wnioskiem o uruchomienie ca³odobowych kursów metra. Na razie
dzia³acze z m³odzie¿ówki SLD
zebrali ich ponad 11,5 tysi¹ca.
¯eby ich projekt trafi³ pod obrady Rady Miasta, wymagane jest
20 tysiêcy podpisów i gdyby siê
uda³o, to by³aby chyba pierwsza
spo³eczna inicjatywa uchwa³odawcza zakoñczona sukcesem.
Politycy SLD chc¹, aby metro
kursowa³o ca³¹ dobê przynajmniej w weekendy, a w tygodniu
do godziny 3. rano. Koszt wy-

PO warszawsku

Na POwitanie
To pierwszy raz, kiedy mam
przyjemnoœæ spotkaæ siê z Pañstwem na ³amach Nowej Gazety Praskiej. Chcê podziêkowaæ
redakcji gazety i Piotrowi Jaworskiemu za tê mo¿liwoœæ. Rozpoczynaj¹ca siê kadencja Rady
Warszawy 2010-2014 obfitowaæ bêdzie w wa¿ne wydarzenia dla Warszawy i szczególnie
mieszkañców Bia³o³êki, Pragi i
Targówka. Bêdê opisywa³ pomys³y i rozlicza³ siê z ich wykonania, komentowa³ aktualnoœci
i odpowiada³ na poruszane
kwestie. Po warszawsku.
Na tej stronie Nowej Gazety
Praskiej jako jedyny reprezentujê Platformê Obywatelsk¹,
czyli ugrupowanie, które samodzielnie rz¹dzi w Warszawie i
wielu dzielnicach. Kto mnie
zna, wie, ¿e chêtnie skupiam
siê na konkretach i rzeczywi-

œcie bliskie jest mi has³o kampanii wyborczej „Z dala od polityki”. Jestem wierny Warszawie, w której siê zakocha³em.
Za nami pierwsze sesje rad
dzielnic na Bia³o³êce, Targówku
i Pradze Pó³noc oraz Rady Warszawy. By³em obecny w ka¿dej
dzielnicy. Chcê przez to pokazaæ,
co jest dla mnie wa¿ne. Jestem
zwi¹zany z Prag¹ - sk¹d od pokoleñ pochodzi moja rodzina,
Targówkiem - gdzie na Bródnie
mieszka³em jakiœ czas, Bia³o³êk¹
- tu mieszkam obecnie i by³em
radnym. To daje mi doœwiadczenie i wiedzê, co jest istotne i potrzebne mieszkañcom.
Prawy brzeg Wis³y to Warszawa w soczewce, mo¿na tu
znaleŸæ ka¿d¹ cechê naszego
miasta. Znajdziemy tu wspomnienia historii Warszawy
przedwojennej, historiê losów

d³u¿enia kursowania w weekendy to wydatek oko³o 2 mln z³otych rocznie. W skali bud¿etu
miasta opiewaj¹cego na ponad
13 miliardów z³otych wydaje siê
to byæ kropl¹ w morzu i w³adze
stolicy nie powinny mieæ najmniejszego problemu ze znalezieniem takiej kwoty. Zw³aszcza,
¿e priorytetem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz jest ponoæ maksymalne wykorzystywanie przez warszawiaków komunikacji miejskiej. Jak siê jednak okazuje, w rzeczywistoœci
jest inaczej. Urzêdnicy Hanny
Gronkiewicz-Waltz i warszawscy radni Platformy Obywatelskiej okreœlaj¹ bowiem pomys³
SLD mianem ekstrawagancji!
Przyznam szczerze, ¿e jestem
co najmniej zdziwiony takim podejœciem, bo pomys³ jest odpowiedzi¹ na rzeczywiste postulaty tysiêcy mieszkañców, a jego
realizacja kosztuje tylko tyle, ile
wydaje na promocjê burmistrz
Bemowa z PO. Czy jego wydatki nie s¹ ekstrawagancj¹? Skoro w odczuciu Platformy nie, to
wojennych, PRL w pigu³ce oraz
rozwój, inwestycje i eksplozjê
kreatywnoœci, ale i problemy 20
lat niepodleg³oœci i wolnoœci.
Mamy niezwyk³y potencja³ i
du¿o spraw do naprawienia.
A co jest wa¿ne dla Pañstwa?
O to zawsze pytam podczas
spotkañ z mieszkañcami. Zapraszam do kontaktu przez stronê
internetow¹ www.Dolczewski.pl,
portale spo³ecznoœciowe, mail
dariusz@dolczewski.pl i oczywiœcie podczas dy¿urów w ka¿dy
pierwszy wtorek miesi¹ca w pokoju radnych (sala 2020) w Pa³acu
Kultury i Nauki p. XX. Od lutego
rozpoczynam projekt spotkañ z
mieszkañcami, o których terminach
i miejscu informowaæ bêdê na
³amach Nowej Gazety Praskiej i
mojej stronie internetowej. O czym
chcecie Pañstwo rozmawiaæ?
Ten felieton jest pierwszy, na
powitanie. Nie pisa³em o moich priorytetach i pomys³ach,
poniewa¿ uzna³em, ¿e najpierw
powinienem siê przedstawiæ.
Ale inaczej, poniewa¿ ¿yciorys
i program przedstawia³em wie-

Prosto z mostu

Integracja informacji
Trasa tramwajowa z Woli na
Pragê, wzd³u¿ ulic Wolskiej, Solidarnoœci i Targowej, od przystanku Cmentarz Wolski do przystanku Rondo Waszyngtona, zostanie
zaopatrzona w system informacji
pasa¿erów. System ma byæ podobny to tego zainstalowanego w
Alejach Jerozolimskich - specjalne tablice na podstawie rzeczywistych informacji z trasy maj¹ informowaæ osoby oczekuj¹ce na
przystankach, za ile minut nadjad¹ kolejne tramwaje.
System w Alejach Jerozolimskich by³ montowany w 2008 r.
Okres wdra¿ania trwa³ ponad rok
i ca³oœæ nadal nie dzia³a poprawnie. Na tablicach przystankowych
zdarzaj¹ siê dziwne komunikaty,
jawnie ignoruj¹ce nadje¿d¿aj¹ce
tramwaje. Nie nadje¿d¿aj¹ce zapewne te¿, ale tego ju¿ nie widaæ.
Dlatego ponoæ z przetargu na budowê nowego systemu zosta³a
wykluczona firma odpowiedzialna za tamt¹ fuszerkê.
Zainstalowanie nowoczesnego systemu dynamicznej
informacji pasa¿erskiej zosta³o przewidziane w „Strategii
Zrównowa¿onego Rozwoju
Systemu Transportowego
Warszawy do 2015 roku i na

lata kolejne”, uchwalonej przez
radê miasta 9 lipca 2009 r. Nie
wymieniono tam ¿adnej konkretnej trasy, mo¿na zatem
mniemaæ, ¿e system ma pojawiæ siê na wszystkich liniach
tramwajowych. Nie wiadomo
tylko, czy do 2015 roku, czy te¿
„w latach kolejnych”. W ka¿dym razie, na trasie z Woli na
Pragê system ma byæ gotowy
na mistrzostwa Euro w 2012 r.
(wiadomo: przystanek przy
Stadionie Narodowym). Ju¿
dziœ jednak mo¿na przewidzieæ, ¿e gotowy nie bêdzie.
Nowy system musi zostaæ zintegrowany ze starym, choæby
dlatego, ¿e linie obs³ugiwane
przez oba systemy przecinaj¹
siê - w³aœnie przy Stadionie Narodowym. Integracja nowego ze
Ÿle dzia³aj¹cym starym w sytuacji, gdy systemy maj¹ ró¿nych
producentów, nie wró¿y dobrze
zachowaniu terminów. Przede
wszystkim jednak szaleñstwem
jest wdra¿anie systemu - czyli
synchronizowanie elektronicznych tablic informacyjnych z pozycjami je¿d¿¹cych tramwajów
- w sytuacji, gdy te tramwaje nie
je¿d¿¹ albo je¿d¿¹ inaczej ni¿
zwykle. A z tak¹ sytuacj¹ bêdzie-

my mieli do czynienia w latach
2011-2012 w zwi¹zku z budow¹
drugiej linii metra w rejonie ulicy
Targowej. Jad¹cy tamtêdy czêsto tramwaj linii 26, który powinien byæ g³ównym przedmiotem
zainteresowania systemu, ju¿ za
chwilê zmienia trasê.
Coraz wyraŸniej widaæ, ¿e na
Euro 2012 nie bêdzie gotowa
¿adna nowa warszawska inwestycja. Z wyj¹tkiem Stadionu
Narodowego - ale za jego budowê na szczêœcie nie odpowiada pani prezydent. Hanna
Gronkiewicz-Waltz dobrze wiedzia³a, dlaczego chcia³a go
przenieœæ do £omianek.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Metro: na Pragê
i ca³¹ dobê
naprawdê zaczynam rozumieæ,
dlaczego korzystaj¹cy powszechnie z metra wyborcy na
Ursynowie pokazali PO ¿ó³t¹
kartkê i partia Tuska straci³a tam
w³adzê. Chyba, ¿e w³aœnie dlatego (za karê) ca³odobowego
metra dla nich nie bêdzie.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

lokrotnie. Chcia³em, ¿ebyœcie
Pañstwo mogli mnie po prostu
poznaæ. Od nastêpnego felietonu bêdzie ju¿ bardzo konkretnie o naszych sprawach z komentarzem „po warszawsku”.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Hanna Gronkiewicz-Waltz
przed wyborami kilka razy (!)
uroczyœcie rozpoczyna³a budowê II linii metra. Byæ mo¿e
wkrótce, poza ogrodzeniem
czêœci ulicy na Woli, rzeczywiœcie rozpoczn¹ siê jakieœ prace budowlane. Przede wszystkim powstanie oczywiœcie
punkt propagandowy, przepraszam: informacyjny, pokazuj¹cy ten wspania³y sukces mi³oœciwie panuj¹cej nam Pani
Prezydent. Punkt informacyjny
powstanie w miejscu KDT. Brutalna pacyfikacja polskiej konkurencji dla „Z³otych Tarasów”
by³a blisko dwa lata temu uzasadniana twierdzeniem, ¿e
grunt ten jest natychmiast i koniecznie potrzebny do rozpoczêcia prac budowlanych.
HGW, niestety, rozpoczyna
budowê II linii od najdro¿szego i jednoczeœnie najmniej potrzebnego odcinka przechodz¹cego pod œcis³ym centrum
miasta, zamiast od jednego z
peryferyjnych osiedli prawobrze¿nej Warszawy: Bródna,
Goc³awia czy Tarchomina. Ale
dobry i ten pocz¹tek.
Powsta³a niedawno ciekawa
inicjatywa spo³eczna, której
celem jest doprowadzenie do
sta³ego kursowania metra
przez ca³¹ dobê. Wydawa³oby
siê, ¿e skoro nie ma przeszkód
technologicznych, sprawa nie
powinna budziæ kontrowersji.
Nocne autobusy s¹ mniej ekologiczne, wbrew pozorom
mniej ekonomiczne oraz mniej
bezpieczne dla pasa¿erów.

Tymczasem Ratusz upar³
siê i kategorycznie nie dopuszcza takiej mo¿liwoœci uzasadniaj¹c to kosztami.
Wbrew temu, co mo¿e wydawaæ siê Hannie GronkiewiczWaltz, samorz¹d nie jest bankiem. Samorz¹d lokalny to
wspólnota mieszkañców, którzy
wybieraj¹ swoich przedstawicieli.
Przedstawiciele ci maj¹ za zadanie zaspokajaæ potrzeby spo³ecznoœci, rozporz¹dzaj¹c pieniêdzmi mieszkañców. Bêdê popiera³ ca³odobowe metro. Po wybudowaniu Mostu Pó³nocnego i
linii tramwajowej na Tarchomin w
trasie mostu, bêdê domaga³ siê,
by tak¿e tramwaje pomiêdzy
pêtl¹ na Mehoffera a Metro M³ociny kursowa³y ca³¹ dobê.
Szkoda tylko, ¿e zarówno
budowa mostu, jak i trasy tramwajowej znów jest opóŸniona
przez nieudolnoœæ Hanny
Gronkiewicz-Waltz.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Zarz¹d na Trzech Króli
Problemy z powo³ywaniem
zarz¹dów na Pradze datuj¹ siê
tak d³ugo, jak historia samorz¹du po 1990 roku. Chocia¿ ten
pierwszy, zdominowany przez
radnych Komitetów Obywatelskich zosta³ chyba wy³oniony
najsprawniej. Cztery lata temu,
w styczniu 2007 roku, napisa³em
felieton, który dziœ obszerne
fragmenty praktycznie dos³ownie mogê zacytowaæ, bowiem
sytuacja zaczyna siê powtarzaæ.
„PiS walczy. PiS siê nie poddaje.
Od przesz³o 12 lat jestem radnym ró¿nych szczebli samorz¹du. W ci¹gu tego okresu wiele siê
napatrzy³em na wewnêtrzne
utarczki w radach, ingerencje w
sprawy samorz¹du administracji
rz¹dowej, ró¿ne spory i pertraktacje, próby blokowania obrad.
Doœwiadczy³em ingerencji
AWS-owskiego wojewody w próbê tworzenia opartej na przewadze jednego g³osu koalicji PSL SLD w Sejmiku Mazowieckim w
1998 roku przeciwko potê¿nemu
wówczas blokowi AWS.
By³em obserwatorem „bitwy” o Gminê Warszawa Centrum w 2000 roku, która zakoñczy³a siê ustanowieniem przez
rz¹d Buzka komisarza w osobie ministra P³oskonki i przedterminowymi wyborami.
Osobiœcie odczu³em próbê
zablokowania przez AWS
funkcjonowania pó³nocnopraskiej rady, gdy w 2001 roku

zosta³em wybrany dyrektorem
zarz¹du tej dzielnicy.
Widzia³em, ile wysi³ku w³o¿y³
PiS i osobiœcie ówczesny przewodnicz¹cy rady dzielnicy Jacek Wachowicz, by nie dopuœciæ w trakcie ostatniej kadencji do obsadzenia mandatu po
zmar³ym radnym z PO Antonim
Jakubowskim, bo mog³o to zachwiaæ kruch¹ wiêkszoœci¹ PiS
w pó³nocnopraskiej radzie.
Obserwowa³em kruczki prawne stosowane przez rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego, aby nie
dopuœciæ do przedterminowych
wyborów w Warszawie po objêciu przez Lecha Kaczyñskiego
urzêdu Prezydenta Rzeczypospolitej, w tym nominacje kolejnych komisarzy Kochalskiego i
Marcinkiewicza, którzy mieli zapewniæ dominacjê PiS w stolicy.
Dziœ wszystko to od¿ywa w
pó³nocnopraskim samorz¹dzie. PiS przegra³ wybory w
Warszawie. Stolic¹ rz¹dzi prezydent z PO. Pomimo to, w niektórych czêœciach stolicy PiS
za punkt honoru przyj¹³ sobie
obronê dotychczas zajmowanych pozycji. Tak dzieje siê na
Pradze. Korzystaj¹c z trudnej
sytuacji w radzie, wszelkimi
sposobami próbuje siê wprowadziæ w niej destabilizacjê.”
Dziœ s³owa tego felietonu s¹
tak samo aktualne, jak cztery
lata temu. Zmieni³y siê tylko daty
i dosz³y nowe fakty zwi¹zane z

poprzedni¹ kadencj¹, w tym koniecznoœæ konwalidacji (ponownego uchwalenia) wiêkszoœci
podjêtych uchwa³ z powodów
proceduralnych, za które odpowiedzialni byli radni PiS i PWS.
Dziœ ponownie mamy destabilizacjê, dziœ (5 stycznia) ponownie zarz¹d dzielnicy powo³a³a
Pani Prezydent, a nie rada dzielnicy, dziœ ponownie przerywane
s¹ sesje. Nie ma komisji, choæ
mog³yby, gdyby nie obstrukcja
radnych PiS i PWS, pracowaæ ju¿
od 28 grudnia. Rada, której pierwsze posiedzenie odby³o siê 30 listopada, nie pracuje. Mieszkañcom Pragi mogê powiedzieæ tylko „przepraszam”, choæ to radni
PiS i PWS winni siê kajaæ.
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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Akwizytor znów zaatakowa³!
dokoñczenie ze str. 1

œci¹ sprytnego akwizytora i
dlatego opisujemy wydarzenia,
które mia³y miejsce pod koniec
listopada 2010 r. w budynkach
przy ul. Pañskiej i Œliskiej.
Przebieg zdarzeñ oraz metody pracy akwizytora s¹ podobne jak na Pradze. Krzysztof P. powo³uj¹c siê na administracjê wchodzi do mieszkania
starszej osoby i natychmiast
przystêpuje do monta¿u amerykañskiego filtra typu „Instapure”. Jego wygl¹d, ubiór hydraulika, kamizelka obwieszona narzêdziami wzbudzaj¹ zaufanie.
Jedynie wnuczek jednej z oszukanych pañ zauwa¿a, ¿e jak na
specjalistê od „brudnej roboty”
u¿ywa za dobrych perfum.
Po zamontowaniu filtra,
przedstawiciel firmy „Aqua
Life” podsuwa w³aœcicielkom
lokalu do podpisania umowê
wraz ze zrêcznie ukrytym pod
ni¹ aneksem, wrêcza czekoladkê i paczuszkê taniej herbaty. Zauroczone tak profesjonaln¹ obs³ug¹ panie podpisuj¹
umowê wraz z aneksem, ciesz¹c siê, ¿e zakupi³y doskona³y sprzêt za tak niewielk¹ cenê
66,59 z³! Po podpisaniu umowy przedstawiciel firmy „Aqua
Life” niezw³ocznie wychodzi.
Jedna z nabywczyñ filtra „Instapure” by³a szczêœliwa z zakupu do momentu powrotu córki z
pracy, kiedy to, po dok³adnym
przeczytaniu umowy okaza³o siê,
¿e jest to umowa sprzeda¿y ratalnej, a ca³kowity koszt urz¹dzenia wynosi nie 66,59 ale 799 z³!
Obie panie postanowi³y zg³osiæ sprawê policji i uda³y siê na
komisariat, gdzie zosta³y poinformowane, ¿e pad³y ofiar¹
oszustwa i ¿e powinna o tym
zostaæ powiadomiona prokuratura. W tym momencie warto
przyjrzeæ siê metodom pracy
policji. Na przes³uchanie starszej z kobiet córka nie zosta³a
wpuszczona, mimo ¿e, ze

wzglêdu na du¿¹ wadê wzroku,
matka ma k³opoty z samodzielnym poruszaniem siê. Wszystkie orygina³y dokumentów zosta³y zatrzymane jako dowody,
panie dosta³y te¿ polecenie czekania na technika, który za kilka dni mia³ zdemontowaæ filtr.
Do tej pory mia³y nie u¿ywaæ
kranu, czyli - nie zmywaæ.
Martwi¹c siê zatrzymanymi
dokumentami, jeszcze tego samego dnia wieczorem panie uda³y siê na komendê przy ul. Wilczej, gdzie dowiedzia³y siê, ¿e
bieg, jak równie¿ numer sprawie
zosta³ nadany, a w takich przypadkach dowody s¹ dowodami i
nie wydaje siê ich zainteresowanym. Mog¹ natomiast nastêpnego dnia zg³osiæ siê po informacje do prowadz¹cego sprawê.
Prowadz¹ca sprawê okaza³a siê osob¹ znaj¹c¹ dobrze
postêpowanie w podobnych
przypadkach. Przewiduj¹c, ¿e
sprawa i tak bêdzie przez prokuraturê umorzona (co rzeczywiœcie siê sta³o), odda³a poszkodowanym dokumenty, zostawiaj¹c sobie tylko ich kopie.
Nie czekaj¹c na speców od
kryminalistyki poszkodowane
przez firmê „Aqua Life” panie
zdemontowa³y i zd¹¿y³y odes³aæ zakupione wspania³e urz¹dzenie. Prokuratura rzeczywiœcie umorzy³a sprawê bez podania uzasadnienia tej decyzji.
Policja co prawda sprawy nie
zamknê³a, ale, niestety, niewiele w tej sytuacji mo¿e zrobiæ.
Dzia³alnoœæ firmy „Aqua Life”
nie jest przez prawo zabroniona – wolno przecie¿ sprzedawaæ w domu klienta. Akwizytor
dysponuje podpisan¹ przez
klienta umow¹, która pod
wzglêdem prawnym jest dobrze
zredagowana. Mo¿na zakwestionowaæ jedynie jej punkt 7, w
którym mówi siê, ¿e Nabywca
potwierdza odbiór Umowy
Sprzeda¿y Ratalnej, Urz¹dzenia j/w z Kart¹ Gwarancyjn¹ i

19 stycznia, o godzinie 18,
w rocznicê œmierci

Antoniego Jakubowskiego
praskiego radnego i znanego spo³ecznika
w koœciele pw. Œw. Floriana
odbêdzie siê nabo¿eñstwo ¿a³obne
zaprasza Marta Rozbicka

Kart¹ Uruchomienia, Paragonu
Fiskalnego, Aneksu do Umowy,
Ksi¹¿eczki Op³at Ratalnych
oraz Oœwiadczenia odstêpstwa.
Jest to nieprawda, gdy¿ ¿adnego Oœwiadczenia odstêpstwa
nikt nie otrzymuje. Firmie „Aqua
Life” w³aœnie o to chodzi, aby
klienci nie zd¹¿yli odst¹piæ od
umowy w zagwarantowanym
przez prawo konsumenckie terminie 10 dni. Zwykle zanim
dzieci poszkodowanych starszych osób dowiedz¹ siê o fatalnej transakcji, jest ju¿ za póŸno na odst¹pienie od umowy i
zwrot produktu. Zreszt¹ nie ma
komu tego produktu zwróciæ, bo
firma „Aqua Life”, choæ istnieje
w rejestrze GUS-u, to firma-widmo! Drzwi jej siedziby przy ul.
Tarchomiñskiej 12 s¹ zawsze
zamkniête na g³ucho, a na telefon podany na piecz¹tce i wizytówkach nikt nie odpowiada.
O „mafijnym” charakterze
Aneksu do Umowy ju¿ pisaliœmy
w nr 4 NGP z 2010 r. Warto przypomnieæ jedynie sformu³owania,
w których klient wrêcz dziêkuje
za to, ¿e zosta³ oszukany.
Zestaw filtracyjny z filtrem do
wody na kran kuchenny naby³am/-em/ z w³asnej i nieprzymuszonej woli i na moj¹ proœbê.
Sta³o siê to w efekcie mojego
osobistego zaproszenia p.
Krzysztofa P. do z³o¿enia wizyty
w moim miejscu zamieszkania
celem zapoznania mnie z treœci¹
kolportowanego/roznoszonego,
wywieszanego/ og³oszenia i informacji w nim skierowanych do
ogó³u – dotycz¹cych filtrów do
wody rozprowadzanych przez
firmê P.P.H. „Aqua Life”[...]
Jednoczeœnie nie wnoszê zastrze¿eñ co do treœci i formy tego
dokumentu oraz dziêkujê za fachow¹, rzeteln¹ i mi³¹ obs³ugê.
Oczywiœcie, nie ma w tym
cienia prawdy. Nikt z poszkodowanych nie zosta³ wczeœniej
poinformowany o ofercie firmy
„Aqua Life” ani nikt nie zaprasza³ jej przedstawiciela. O dobrowolnoœci decyzji zakupu
produktu równie¿ nie mo¿e byæ
mowy, gdy¿ zosta³a ona wymuszona zachowaniem akwizytora, poœpiechem i podaniem nieprawdziwych informacji.
Ciekawym dokumentem,
którym asekuruje siê firma
„Aqua Life” jest te¿ dodatek do

wydrukowanego paragonu.
Jego koñcowe zdanie brzmi:
Transakcja sprzeda¿y zakoñczona wydrukiem paragonu nie
podlega jakiejkolwiek korekcie!
Jak ju¿ poprzednio stwierdziliœmy, mamy tu do czynienia z oczywistym manipulowaniem i oszustwem, bardzo jednak trudnym do udowodnienia,
a z kolei zbyt skromnym, aby
zajmowa³a siê nim prokuratura. Czy rzeczywiœcie jednak
skala oszustwa jest tak niewielka, ¿e umorzenie dochodzenia w tej sprawie nie wymaga nawet uzasadnienia?
Na dole Umowy sprzeda¿y
ratalnej, pod podpisem nabywcy
widnieje numer paragonu fiskalnego: 001923. Zak³adaj¹c, ¿e
kasa fiskalna jest legalna, ³atwo
obliczyæ, ¿e firma „Aqua Life”
zarobi³a ponad 1 500 000,00
z³otych! Jak na nieca³e 4 lata
istnienia (firma zosta³a zarejestrowana w lutym 2007 r. na nazwisko Ewy Wielgus) to chyba
niez³y wynik. Tymczasem ani
policja, ani prokuratura nie
bardzo chce siê tym zaj¹æ.
Opisaliœmy po raz kolejny podobne zdarzenia wymuszonej
sprzeda¿y, aby pokazaæ mechanizm dzia³ania oszustów ¿eruj¹cych na ludzkiej naiwnoœci, a
przede wszystkim na ³atwowiernoœci osób w podesz³ym wieku.
Niech ten tekst bêdzie dla nich
ostrze¿eniem przed wpuszczaniem do domu podejrzanych
akwizytorów i podejmowaniem
pochopnych decyzji, bo jak widaæ
- mog¹ liczyæ tylko na siebie.
Jeszcze raz przypominamy,
¿e przed nieuczciwymi praktykami handlowymi chroni nas prawo. W przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiêbiorstwa, konsument mo¿e od niej
odst¹piæ bez podania przyczyny
w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. Mówi o tym art. 2, ust.
1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
przez produkt niebezpieczny.
Jak na ironiê, jeden ze sloganów reklamowych firmy
„Aqua Life” mówi: Sprzeda¿
bezpoœrednia najdogodniejsz¹,
mi³¹ form¹ zakupów!
Mo¿na by dodaæ: Mi³e z³ego
pocz¹tki, bo mi³o jest tylko na
pocz¹tku, a póŸniej same k³opoty, których mo¿na unikn¹æ nie
ufaj¹c za bardzo akwizytorom.
J.
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Od 10 stycznia wszed³ w ¿ycie nowy rozk³ad jazdy linii
kolejowej S9. Bêdzie obowi¹zywa³ do 28 lutego.
Zmiana rozk³adu zwi¹zana jest z kolejnym etapem remontu linii
kolejowej z Warszawy do Nasielska. Liczba poci¹gów w nowym rozk³adzie nie zmieni siê. Mieszkañcy Bia³o³êki i Legionowa korzystaj¹cy z tej linii, w dalszym ci¹gu bêd¹ mieli do dyspozycji 75 kursów
w obu kierunkach. Zmieni¹ siê za to godziny odjazdów. W zwi¹zku
z tym, ¿e oferta podstawowa Kolei Mazowieckich na tej linii jest bardzo mocno ograniczona, rozk³ad S9 zosta³ u³o¿ony w taki sposób,
by w miarê mo¿liwoœci, kursy S9 i KM9 uzupe³nia³y siê.
Pierwszy poranny kurs do Warszawy bêdzie odje¿d¿a³ z Legionowa (o godz. 5.05) zamiast z Piasków. Warto podkreœliæ,
¿e najbardziej obci¹¿ony poranny kurs do stolicy – o godz.
7.00 z Wieliszewa – bêdzie obs³ugiwany przez poci¹g z³o¿ony z dwóch jednostek. Tym samy równie¿ kurs z Piasków o
godz. 5.15 oraz z Warszawy Gdañskiej do Wieliszewa o godz.
6.08 bêd¹ obs³ugiwane przez d³u¿sze sk³ady.
Poranne poci¹gi z Wieliszewa, dowo¿¹ce do Warszawy na
godz. 8.00 i 9.00 bêd¹ przyje¿d¿a³y ok. 20 minut póŸniej.
Na wniosek ZTM Koleje Mazowieckie uruchomi³y 2 dodatkowe pary po³¹czeñ z Warszawy do Legionowa, w ramach
swojej podstawowej oferty. Dziêki temu uda³o siê poprawiæ czêstotliwoœæ w szczycie porannym do Warszawy i w kierunku
przeciwnym w szczycie popo³udniowym.
Dodatkowo, w celu u³atwienia podró¿y pasa¿erom KM
doje¿d¿aj¹cym poza Legionowo, w trzech poci¹gach S9,
podobnie jak w poprzednich rozk³adach jazdy, honorowane bêd¹ bilety KM. Bêd¹ to poci¹gi:
- o godz. 14.15 z Warszawy Gdañskiej
- o godz. 10.28 z Legionowa
- o godz. 13.48 z Legionowa Piaski

Pomoc powodzianom
z Trzeœni
Szko³a Podstawowa nr 52 na Zaciszu znajduje siê na terenie nie zagro¿onym bezpoœrednio powodzi¹. Jednak¿e i
my prze¿ywaliœmy bardzo, gdy w maju przez Warszawê przechodzi³a fala powodziowa. Martwiliœmy siê o rodziców, którzy mieli problemy z dotarciem po swoje pociechy, gdy¿
pracuj¹ po lewobrze¿nej stronie miasta. Nas – szko³y - problem bezpoœrednio nie dotyczy³, ale serdecznie wspó³czuliœmy powodzianom.
Pod wp³ywem tegorocznych cowników szko³y, uda³o siê
wydarzeñ zwi¹zanych z liczny- uzbieraæ niebagatelna sumê
mi powodziami na terenie na- ponad 3,5 tys. z³.
szego kraju, zrodzi³a siê myœl
Tak¿e dyrektor Szko³y Podpomocy jednej ze szkó³ do- stawowej w Trzeœni by³a bartkniêtych tym bezwzglêdnym dzo zaskoczona wysokoœci¹
¿ywio³em.
kwoty, któr¹ mog³a dysponoDyrektor Anna Retman- waæ, zamawiaj¹c sprzêt sporStañczyk podzieli³a siê pomy- towy w jednym ze sklepów
s³em pomocy Szkole w Trze- sportowych zaproponowanym
œni z rodzicami podczas zebra- przez nas. Ze wzglêdu na czas
nia Rady Rodziców. Szczytna przed œwiêtami Bo¿ego Naroidea niesienia pomocy innym dzenia zakupiony sprzêt mo¿e
spotka³a siê z du¿ym zrozu- byæ symbolicznym prezentem
mieniem i wywo³a³a spory en- od dzieci dla dzieci.
Akcja zbiórki dla Szko³y w
tuzjazm wœród rodziców, którzy przejêli na siebie organiza- Trzeœni by³a nasz¹ kolejn¹
cjê zbiórki pieniêdzy, za które, akcj¹ charytatywn¹. Cieszymy
wg deklaracji potrzeb poszko- siê, ¿e dziêki wsparciu Dyrekdowanej szko³y, mia³ byæ za- cji i Rodziców udaje nam siê
uczyæ dzieci, ¿e dzielenie siê
kupiony sprzêt sportowy.
Podczas zebrañ klasowych, z innymi jest nie tylko potrzebRada Rodziców we wspó³pra- ne, ale tak¿e mo¿e byæ przycy z nauczycielami i uczniami jemnym doœwiadczeniem.
naszej szko³y, zorganizowa³a
sprzeda¿ ciast upieczonych
przez rodziców ka¿dej z klas,
oraz kwestê prowadzon¹
przez uczniów.
Podczas dwóch dni zebrañ
wiele osób z wielkim zaanga¿owaniem bra³o udzia³ w akcji. Jednak¿e najwiêcej emocji rodzicom i uczniom,bior¹cym czynny udzia³ w akcji,
przysporzy³o przeliczanie pieniêdzy. Wynik zbiórki zaskoczy³ wszystkich. Dziêki hojnoœci naszych rodziców oraz pra-
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

