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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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dokoñczenie na str. 2

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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

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

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

We wrzeœniu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 2
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- W istocie nasze problemy

– jeœli chodzi o oœwiatê – s¹

zupe³nie innego typu ni¿ te w

pozosta³ych dzielnicach War-

szawy czy te¿ generalnie w

Oœwiatowy ewenement

kraju. U nas nie wystêpuje pro-

blem zwolnieñ nauczycieli czy

te¿ zamykania placówek. U

nas szkó³ wci¹¿ brakuje, pomi-

mo i¿ w ostatnich latach nie ma

praktycznie roku szkolnego, w

którym nie zosta³aby rozbudo-

wana lub oddana do u¿ytku

nowa szko³a. Przybywa osie-

dli mieszkaniowych, dynamicz-

nie wzrasta iloœæ mieszkañców

Bia³o³êki, a co za tym idzie -

roœnie iloœæ dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym.

Doskonale widaæ te tendencje,

jeœli zestawi siê porównawczo

tabele z danymi dotycz¹cymi

liczebnoœci dzieci w bia³o³êc-

kich placówkach oœwiatowych,

przygotowane przez nasz Wy-

dzia³ Oœwiaty w sierpniu 2011

i w sierpniu 2012. Zanotowa-

ny w tym roku wzrost, w sto-

sunku do roku ubieg³ego, to

864 uczniów szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów, ze zdecydo-

wan¹ przewag¹ przyrostu, je-

œli chodzi o szko³y podstawo-

we, gdzie zanotowaliœmy

wzrost liczebnoœci o 769

uczniów. W gimnazjach tego-

roczny przyrost to 56 uczniów.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e mamy

w dzielnicy piêæ szkó³ podsta-

Rok szkolny rozpoczêty. S¹ miejsca na mapie Polski,

gdzie trzeba bêdzie zamykaæ szko³y. S¹ placówki, które bêd¹

redukowaæ etaty nauczycieli. W tym roku z pracy w oœwia-

cie musi odejœæ 7350 nauczycieli. Wszystkiemu winien ni¿

demograficzny. Ta tendencja nie dotyczy Bia³o³êki, która jest

ewenementem w skali Warszawy, a tak¿e w skali kraju. Wy-

soki wskaŸnik urodzeñ, du¿a iloœæ dzieci w wieku przed-

szkolnym i szkolnym. Nowoczesne i œwietnie wyposa¿one

szko³y, w których dzieci ucz¹ siê nawet w systemie dwu-

zmianowym, tak jest ich du¿o. O problemy bia³o³êckiej

oœwiaty pytamy burmistrza Piotra Jaworskiego.

W uroczystoœci, która 3 wrze-

œnia odby³a siê przy pomniku

przed ratuszem Targówka, wziê-

li udzia³ kombatanci, mieszkañ-

cy i m³odzie¿ szkolna. Wieñce

z³o¿ono w asyœcie pocztów

sztandarowych 19 szkó³ Tar-

gówka, Zwi¹zku Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i By-

³ych WiêŸniów Politycznych

oraz Oddzia³u Bródno Towarzy-

stwa Przyjació³ Warszawy.

Przewodnicz¹cy Spo³ecznej

Rady Kombatanckiej Warszawa

Targówek p³k Czes³aw Lewan-

dowski  przypomnia³ skutki trwa-

j¹cej 5 lat i 8 miesiêcy wojny: po-

Wrzesieñ - pamiêtamy
Od 73 lat 1 wrzeœnia przypomina Polakom najazd wojsk

hitlerowskich i pocz¹tek II wojny œwiatowej. W ho³dzie wszystkim,

walcz¹cym o niepodleg³oœæ kraju, ku pamiêci przysz³ych

pokoleñ, 1 wrzeœnia zosta³ ustanowiony Dniem Kombatanta.

nad 50 milionów istnieñ ludzkich

(w tym 6 milionów Polaków) i

nieobliczalne straty materialne.

Jako pierwsi, nierówny bój z na-

jeŸdŸc¹ spod znaku swastyki

podjêli ¿o³nierze Wojska Pol-

skiego. Tworzyli historiê, pisan¹

krwi¹, na Westerplatte, w bi-

twach pod M³aw¹, Mokr¹ i nad

Bzur¹, w obronie Lwowa, Grod-

na, Modlina i Warszawy oraz

dziesi¹tek innych pól bitewnych.

Czy historia potwierdzi³a

s³usznoœæ podjêcia walki z na-

jeŸdŸc¹ i poniesione ofiary?

OdpowiedŸ brzmi: „tak”, gdy¿

by³a to jedyna droga obrony

naszej niepodleg³oœci, bez

wzglêdu na poniesione straty;

by³a to sprawa naszego naro-

dowego honoru i bytu narodu…

Dziœ ¿o³nierzy wrzeœnia 1939

roku jest ju¿ bardzo niewielu, na

Targówku pozosta³o tylko trzech.

Marian Nidziñski mia³ 25 lat, gdy

w 1939 roku walczy³ w grupie

operacyjnej „Podlasie”; przeszed³

z ni¹ szlak bojowy a¿ do kapitu-

lacji. Stefan Rosa walczy³ w I Dy-

wizji Piechoty. Marian S³owiñski

- kadet z okresu przedwojenne-

go, w czasie wojny kapral; od
Bia³o³êka jest jedyn¹ dziel-

nic¹ Warszawy, gdzie odby-

waj¹ siê do¿ynki. Wynika to z

rolniczej przesz³oœci znacznej

czêœci jej obszaru. I choæ

obecnie Bia³o³êka jest nowo-

czesn¹, dynamicznie rozwija-

j¹c¹ siê dzielnic¹; do¿ynkow¹

tradycja jest tu ci¹gle ¿ywa.

£¹czy ona rolnicze œwiêto plo-

nów z kultem maryjnym.

8 wrzeœnia Koœció³ obchodzi

œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej

Maryi Panny, w polskiej kultu-

rze ludowej zwane œwiêtem

Matki Boskiej Siewnej. Wed³ug

dawnego zwyczaju, dopiero po

tym œwiêcie i uprz¹tniêciu pól

Bia³o³êckie Do¿ynki
Zgodnie z tradycj¹, 8 wrzeœnia w koœciele pw Narodzenia

Najœwiêtszej Maryi Panny w P³udach przy ul. Klasyków 21/23

mieszkañcy Bia³o³êki obchodzili doroczne œwiêto plonów.

brano siê do orki i siewu. Cho-

dzi³o o to, aby ziarno, które ma

byæ rzucone w ziemiê, pob³ogo-

s³awi³a najpierw Bo¿a Rodzi-

cielka. W œwiêto Matki Boskiej

Siewnej urz¹dzano czêsto do-

¿ynki, czyli Œwiêto Plonów, pod-

czas którego dziêkowano rolni-

kom za ich ca³oroczn¹ pracê.

Dlatego Bia³o³êckie Do¿ynki co

roku odbywaj¹ siê 8 wrzeœnia

w koœciele pod wezwaniem

Narodzenia Najœwiêtszej Maryi

Panny w P³udach.

Tegoroczne obchody Œwiêta

Plonów w Bia³o³êce rozpoczê-

³y siê uroczyst¹ Msz¹ œwiêt¹

Operator koparki, zaha-

czywszy o coœ ³y¿k¹ maszyny,

od razu siê zatrzyma³. Tego

typu doœwiadczenie na tej bu-

dowie to niemal chleb powsze-

dni, natrafiono ju¿ na kilkaset

pocisków ró¿nej maœci, wiêc

wszyscy budowniczowie s¹

wyczuleni na niebezpieczne

znaleziska. Ewakuacja, za-

mkniêcie pobliskich ulic, za-

trzymanie ruchu i wreszcie sa-

perzy, którzy przyst¹pili do od-

Metro z problemami

dokoñczenie na str. 8

Na budowie II linii metra limit katastrof mo¿e i zosta³ wy-

czerpany, ale limit niespodziewanych sytuacji z pewnoœci¹

nie. Ledwie nieco och³onêliœmy po zalaniu stacji Powiœle i

podmyciu tunelu pod Wis³ostrad¹, a tu znów parali¿ mia-

sta. Tym razem winowajc¹ by³ znaleziony na budowie me-

tra, niemal dwutonowy pocisk moŸdzierzowy z czasów II

wojny œwiatowej, wci¹¿ gro¿¹cy wybuchem. Z okolic Placu

Powstañców Warszawy ewakuowano blisko 3 tys. osób. Z

pewnoœci¹ nie jest to ³atwa budowa.

kopywania pocisku. Uda³o siê,

bez niespodzianek. Ostro¿nie

umieszczony na specjalnym

saperskim pojeŸdzie, odjecha³

w konwoju na poligon, by tam

zostaæ zdetonowanym.

Wielka wyrwa pod tunelem

Ju¿ wiemy sporo. Zawini³a

podziemna rzeka, a raczej ciek

wodny, który uderzy³ pod ciœnie-

niem w stacjê Powiœle. Tunel

pod Wis³ostrad¹ niemal zawis³

ul. Kobia³ka 48

tel. 22 741 71 37

500 187 522

www.szkutnia.waw.pl

Najlepsza pizza!

Najmilsza atmosfera!

Nie boimy siê rodzin

z ma³ymi dzieæmi!

 Zapraszamy!

Urzêdowy zespó³, sk³adaj¹-

cy siê z przedstawicieli ró¿-

nych wydzia³ów urzêdu dziel-

nicy oraz ZGN i Zarz¹du Pra-

skich Terenów Publicznych,

O praskich podwórkach
6 wrzeœnia w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc odby³o siê

pierwsze po wakacjach posiedzenie Zespo³u ds. rewitaliza-

cji i poprawy estetyki praskich podwórek, powo³anego przez

burmistrza Piotra Zalewskiego oraz przedstawicieli lokal-

nych komitetów podwórkowych, wspólnot i stowarzyszeñ.

powsta³ pod wp³ywem rosn¹-

cego niezadowolenia miesz-

kañców ze stanu kamienic i

praskich podwórek, a tak¿e z
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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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 59/CP/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej wraz z

towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ul. Zielonych

Traw, ul. Kwietniowej oraz w drodze dojazdowej do

ul. Zielonych Traw wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej

od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci na dz.

nr ew. 40/3, 39, 49, 70, 60, 71, 38/3, 69/3, 40/7 z obrêbu

4-02-12 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 2 lipca 2012 r.

- decyzji nr 60/CP/2012 z dnia 3 wrzeœnia 2012 r. w

sprawie zmiany decyzji nr 75/CP/2011 z dnia 22 sierpnia

2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia

wraz z przy³¹czami œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 88/7

z obrêbu 4-17-02, dz. nr ew. 1/9, 1/6, 14/3, 60/2, 60/1,

70/5, 92/15, 13/7 z obrêbu 4-17-07 przy ul. Widnej,

na Prze³aj, Wyganowskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, w zakresie rozszerzenia decyzji o dz. ew.

nr 93, 13/1 oraz 13/2 z obrêbu 4-17-07 oraz zmiany

za³¹cznika graficznego, na wniosek p. Aleksandry

Trzaskowskiej, z³o¿ony dnia 11 lipca 2012 r., zmieniony

dnia 18 lipca 2012 r., 25 lipca 2012 r. oraz 1 sierpnia

2012 r.

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 zagospo-

darowaniu 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 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).

dokoñczenie ze str. 1

Oœwiatowy ewenement
wowych, w których liczba

uczniów oscyluje wokó³ 1 tys.

Tendencja jest dynamicznie

wzrostowa, co widaæ znów

najlepiej, jeœli spojrzy siê na

tabelê. Nowa szko³a podsta-

wowa przy ulicy Zau³ek, odda-

na w ubieg³ym roku, ma 3 od-

dzia³y 6-klasistów, ale ju¿ 16

oddzia³ów 0 i 1-klasistów. Na

tym przyk³adzie widaæ najlepiej

dynamizm, o którym mówiê i

odpowiedŸ na pytanie , dlacze-

go potrzebujemy nowych

szkó³. Najtrudniejsza sytuacja

jest w szko³ach przy Leœnej

Polanki i wspomnianej ju¿ przy

ulicy Zau³ek, gdzie system

dwuzmianowy funkcjonuje do-

s³ownie na styk.

Cieszy, ¿e jesteœmy w³aœnie

w trakcie przetargów na trzy

du¿e szko³y, dwa przetargi s¹

ju¿ rozstrzygniête. Niebawem

bêdziemy podpisywali umowê

na wykonanie placówki, jest to

szko³a przy ulicy Hanki Ordo-

nówny, dla 450 uczniów na jed-

nej zmianie. Drugi rozstrzy-

gniêty przetarg dotyczy budo-

wy szko³y przy ulicy Ceramicz-

nej, dla 800 uczniów na jednej

zmianie. Jeœli nie bêdzie od-

wo³añ, równie¿ przyst¹pimy do

podpisywania umowy. Trzeci

przetarg zosta³ rozpisany 31

sierpnia, z terminem otwarcia

ofert na 11 paŸdziernika i do-

tyczy szko³y przy G³êbockiej,

równie¿ dla 800 dzieci na jed-

nej zmianie. Wszystkie te

szko³y chcemy wykonaæ do

wrzeœnia 2014 roku. Widaæ z

tego, ¿e rok 2013 bêdzie dla

nas wyj¹tkowo trudny, bowiem

na mapie Bia³o³êki nie pojawi

siê ani jedna nowa placówka

oœwiatowa.

Na razie w wieloletnim pla-

nie inwestycyjnym stolicy nie

s¹ uwzglêdnione ¿adne nowe

szko³y, które mia³yby zostaæ

zbudowane w Bia³o³êce po

roku 2014, ze wzglêdu na brak

œrodków, aczkolwiek nie ozna-

cza to, ¿e nie mog¹ siê w tym

planie pojawiæ. Tak by³o w

przypadku trzech wspomnia-

nych przeze mnie szkó³. One

pojawi³y siê w planie dopiero

w 2010. My ju¿ dziœ mo¿emy

wskazaæ lokalizacje dla trzech

nowych szkó³. Jedn¹ z tych

lokalizacji by³oby osiedle Bu-

ków, najbardziej na pó³nocny

wschód wysuniêta czêœæ dziel-

nicy, gdzie szko³a jest wrêcz

niezbêdna. Pilnego odci¹¿enia

wymaga szko³a przy Leœnej

Polanki, do której uczêszcza

980 uczniów, m.in. w³aœnie z

osiedli mieszkaniowych po³o-

¿onych na Bukowie.

Kolejna potrzeba to budowa

nowej szko³y, b¹dŸ rozbudowa

istniej¹cej, stosunkowo nie-

wielkiej placówki przy Leszczy-

nowej. Notabene jest to naj-

mniejsza bia³o³êcka szko³a,

licz¹ca 364 uczniów. Du¿a

dzia³ka umo¿liwia rozbudowê

tej szko³y. I trzecia szko³a. Od-

danie szko³y przy G³êbockiej

nie zamknie tematu szkó³ pod-

stawowych w tzw. Zielonej Bia-

³o³êce. Bêdzie potrzebna jesz-

cze co najmniej jedna. Kon-

kretna lokalizacja nie jest jesz-

cze znana, natomiast dyspo-

nujemy na tamtym terenie kil-

koma odpowiednimi dzia³kami.

Problem remontów placó-

wek oœwiatowych nie wystêpu-

je w Bia³o³êce w tak du¿ej ska-

li, jak to ma miejsce w innych

dzielnicach, czy te¿ generalnie

w kraju. Mamy du¿o nowych

szkó³, które si³¹ rzeczy nie

wymagaj¹ remontów. Aczkol-

wiek rokrocznie przeznaczamy

oko³o 2 mln z³ na remonty tych

placówek, które tego wyma-

gaj¹. Potrzeby s¹ oczywiœcie

wiêksze, ale na wiêcej nas nie

staæ. Przyk³adem jest przed-

szkole Weso³y Pêdzelek,

mieszcz¹ce siê w budynku

odkupionym od Polfy. Stan

tego budynku nie jest najlep-

szy. W ubieg³ym roku wykona-

liœmy remont dachu, w tym

wymianê okien. Nastêpny

przyk³ad – ponad trzydziesto-

letni budynek szko³y podsta-

wowej przy ulicy Porajów wy-

maga remontów. W tym roku

wykonaliœmy sanitariaty. Roz-

budowaliœmy (o 125 miejsc)

szko³ê przy Podró¿niczej, wy-

korzystuj¹c do tej rozbudowy

mieszkania opuszczone przez

by³ych nauczycieli. Wszelkie

remonty szkó³ ukoñczyliœmy

oczywiœcie przed rozpoczê-

ciem roku szkolnego 2012/

2013.

I ca³kiem nowa rzecz. Uda-

³o nam siê wydzier¿awiæ do

roku 2016, za niewielkie œrod-

ki, budynek przy ulicy Spraw-

nej, z przeznaczeniem na

szeœæ oddzia³ów przedszkol-

nych i klas pierwszych, przy-

porz¹dkowanych do bardzo

zat³oczonej szko³y podstawo-

wej przy Leœnej Polanki. Z for-

malnego punktu widzenia s¹ to

oddzia³y zamiejscowe tej szko-

³y, co jest tu nies³ychanie wa¿-

ne. Mamy d³ugoletni¹ umowê

dzier¿awy na korzystnych wa-

runkach finansowych. Gdyby-

œmy chcieli tak¹ placówkê wy-

budowaæ, trzeba by³oby prze-

znaczyæ na ten cel  kilka milio-

nów z³otych. Zysk jest wiêc

oczywisty.

Notowa³a

El¿bieta Gutowska

Bia³o³êckie Do¿ynki
celebrowan¹ przez ks. pro-

boszcza Roberta Furmana  w

otoczeniu kap³anów z okolicz-

nych parafii. Homiliê wyg³osi³

ks. Zdzis³aw Rogoziñski z Se-

minarium Warszawskiego. Tu¿

po Wyznaniu Wiary zacz¹³ siê

formowaæ szpaler z darami.

Tradycyjny wieniec do¿ynkowy

wykonany z tegorocznych zbó¿

z³o¿y³ burmistrz Dzielnicy Bia-

³o³êka Jacek Kaznowski wraz

z radnym Mariuszem Wajsz-

czakiem. Kosze z owocami,

warzywami i s³odyczami z³o¿yli

przedstawiciele bia³o³êckich

osiedli: Choszczówka, Henry-

ków, P³udy i Marcelin.

Po uroczystej procesji wokó³

starego koœcio³a Jacek Kaznow-

ski, dziêkuj¹c rolnikom za ich pra-

cê, przedstawi³ ostatnie zrealizo-

wane inwestycje i wyrazi³ nadzie-

jê, ¿e w przysz³ym tygodniu kie-

rowcy pojad¹ ju¿ nowymi wiaduk-

tami przy ul. Klasyków i Mehoffe-

ra. Nastêpnie podzieli³ siê z miesz-

kañcami do¿ynkowym chlebem.

dokoñczenie ze str. 1

By to uczyniæ, tytu³em wprowadze-

nia, garœæ informacji na temat kondycji

Bia³o³êki. Wedle danych Urzêdu Staty-

stycznego w pierwszym pó³roczu 2011,

w dzielnicy o powierzchni 73 km2 miesz-

ka³o 95 tys. osób, w tym zameldowa-

nych ponad 88 tys. Kobiety stanowi³y

52,5% populacji.

Dynamizm rozwoju, stosunkowo

niewielki poziom bezrobocia

Charakterystyczne cechy kondycji

dzielnicy to dynamizm rozwoju, wiele

nowych przedsiêwziêæ i inwestycji – in-

frastrukturalnych, oœwiatowych, kultu-

ralnych i rekreacyjnych; szybki przyrost

osiedli mieszkaniowych i wi¹¿¹cy siê z

tym przyrost populacji, m.in. ze wzglê-

du na relatywnie tanie mieszkania (cena

1 m2 plasuje siê wœród najni¿szych w ska-

li Warszawy). Kolejny atut rozwojowy

dzielnicy to przyrost naturalny. Uwaga:

wspó³czynnik najwy¿szy w Warszawie –

19,12! Charakterystyczne, ¿e Bia³o³êka

ma stosunkowo niski poziom bezrobo-

cia. Osób zarejestrowanych jako bezro-

botne jest w dzielnicy 1764, kobiety w

tej grupie stanowi¹ wiêkszoœæ – 940.

Warto przyjrzeæ siê bli¿ej strukturze bez-

robocia, bo choæ jest niewysokie, to jed-

nak OPS zanotowa³ w ubieg³ym roku

wzrost – o blisko 22% - liczby osób ko-

rzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.

W grupie bezrobotnych, jak ju¿ wspo-

mnieliœmy, iloœciowo przewa¿aj¹ kobiety,

ale tak¿e osoby d³ugotrwale bezrobotne

– 530 i w wieku powy¿ej piêædziesi¹tki –

493. Osoby bez œredniego wykszta³cenia

– 496 i bez kwalifikacji zawodowych –

383. Spor¹ grupê stanowi¹ osoby bez do-

œwiadczenia zawodowego – 252. Niepo-

koiæ mog¹ wskaŸniki dotycz¹ce osób bez

pracy w wieku do 25. roku ¿ycia – 118 i

samotnie wychowuj¹ce dzieci – 115.

Stare i nowe zadania

Wœród zadañ oœrodków pomocy spo-

³ecznej, na samym szczycie hierarchii,

znajduj¹ siê œwiadczenia spo³eczne, pie-

niê¿ne i us³ugowe, realizowane jako za-

dania w³asne lub zlecone. Wielokrotnie

wspominaliœmy ju¿ o tych zadaniach,

zdaj¹c Czytelnikom relacjê z dzia³alno-

œci bia³o³êckiego OPS. Na razie wiêc nowe

zadania OPS-ów – przeciwdzia³anie i za-

pobieganie przemocy w rodzinie. Owo

zadanie pojawi³o siê wraz z nowelizacj¹

– w 2010 – ustawy o przeciwdzia³aniu

Co robi³ OPS?
Jakiœ czas temu obiecywaliœmy naszym Czytelnikom sprawozdanie

z dzia³alnoœci bia³o³êckiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Niniejszym

wywi¹zujemy siê z obietnicy.

przemocy w rodzinie. W myœl ustawy

gminy maj¹ obowi¹zek tworzenia pro-

gramów w tej kwestii, prowadzenia po-

radnictwa i interwencji, a zlecaj¹ te za-

dania w³aœnie OPS-om.

1 stycznia 2012 wesz³a w ¿ycie Usta-

wa o wspieraniu rodziny i sprawowaniu

pieczy zastêpczej, wprowadzaj¹c nowy

sposób organizowania wsparcia dla ro-

dzin prze¿ywaj¹cych ró¿norakie trudno-

œci. Podstawowy cel to zmniejszenie ilo-

œci dzieci trafiaj¹cych do specjalistycznych

placówek i przywracanie ich rodzinie bio-

logicznej. Tu nieocenion¹ rolê pe³ni asy-

stent rodziny, który pracuje z rodzin¹ w

taki sposób by przywróciæ jej w³aœciwe

funkcjonowanie, a co za tym idzie - by

mog³y do niej powróciæ dzieci.

Druga, nie mniej wa¿na instytucja, to

rodzina wspieraj¹ca, wytypowana do tego

zadania. Mo¿e to byæ np. rodzina miesz-

kaj¹ca po s¹siedzku czy te¿ z najbli¿szego

otoczenia. Jej zadaniem jest wspomaganie

rodziny dysfunkcyjnej w codziennych czyn-

noœciach, w prowadzeniu gospodarstwa do-

mowego i wychowaniu dzieci. W ubieg³ym

roku, po przeprowadzeniu analizy, okaza³o

siê, ¿e w Bia³o³êce jest 25 rodzin wymaga-

j¹cych wsparcia i pomocy. Czêœæ z tych ro-

dzin zagro¿ona jest odebraniem dzieci. W

innych przypadkach, dzieci ju¿ przebywaj¹

w placówkach instytucjonalnych i chodzi o

to, by przywróciæ im mo¿liwoœæ powrotu do

rodzin biologicznych.

Przydatne informacje

Bia³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo³ecz-

nej dzia³a w trzech punktach – przy

Antalla 4, przy Vincenta van Gogha 7,

przy Marywilskiej 44 i Porajów 14.

W tych placówkach zatrudnionych jest 51

pracowników (47 etatowych), 2 osoby bez-

robotne odbywaj¹ sta¿. Ponad 60% pracow-

ników to osoby z wy¿szym wykszta³ceniem,

wci¹¿ poszerzaj¹ce swoje kwalifikacje.

Ubieg³oroczny bud¿et OPS zosta³ wy-

konany w 99,8%. Na zasi³ki celowe i za-

si³ki specjalne wydano 1,3 mln z³, na za-

kup ¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych 415 tys.

z³, na pokrycie kosztów leków i leczenia

– 139 tys. z³, blisko 189 tys. z³ na zakup

odzie¿y, na op³acenie czynszu – 165 tys.

z³, na op³acenie energii elektrycznej i

gazu – 166 tys. z³, na wyposa¿enie szkol-

ne dla dzieci – 37 tys. z³, na do¿ywianie

dzieci – 38 tys. z³. Zasi³ki okresowe to

kwota 35 tys. z³, zaœ sta³e to 666 tys. z³,

us³ugi opiekuñcze kosztowa³y 176 tys. z³..

Wymieniliœmy tylko czêœæ wydatków OPS.

Warto przypomnieæ, ¿e pomoc OPS-

ów jest realizowana m.in. w przypad-

kach: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci,

bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, d³ugo-

trwa³ej lub ciê¿kiej choroby, przemocy

w rodzinie, gdy istnieje potrzeba ochro-

ny macierzyñstwa lub wielodzietnoœci, w

przypadku trudnoœci w integracji cudzo-

ziemców, trudnoœci w przystosowaniu siê

do ¿ycia po wyjœciu z wiêzienia, w przy-

padku alkoholizmu czy narkomanii.

To pracownicy OPS-ów realizuj¹ pomoc

we wszystkich wymienionych przypad-

kach i jeszcze w wielu innych. A tê pomoc

realizuje siê poprzez: œwiadczenia finan-

sowe, pracê socjaln¹, poradnictwo, pomoc

w formie us³ug, pomoc w formie posi³ku,

przeciwdzia³anie przemocy, integracjê

spo³eczn¹ i zawodow¹, integracjê kultu-

row¹ (w przypadku cudzoziemców).

Bia³o³êcki OPS w ubieg³ym roku obj¹³

pomoc¹ socjaln¹ 1621 rodzin, na które

sk³ada³o 3695 osób. Najczêstsze (iloœcio-

wo) przyczyny udzielenia pomocy to:

ubóstwo – 571 osób, d³ugotrwa³a lub

ciê¿ka choroba – 457 osób, bezradnoœæ

w sprawach opiekuñczo-wychowawczych

– 436, niepe³nosprawnoœæ – 379, bez-

robocie – 305 osób.

W strukturach OPS Bia³o³êka dzia³aj¹

m. in. Klub Integracji Spo³ecznej i Samo-

pomocy, grupy wsparcia (np. gimnasty-

ka przy muzyce, jêzyk angielski, bryd¿o-

wa, komputerowa), Klub Wolontariusza.

Interesuj¹c¹ form¹ aktywnoœci s¹ pro-

gramy i  projekty socjalne. Jeden z nich to

„Niepe³nosprawnoœæ to nie wyrok. ̄ yj i ciesz

siê ka¿dym dniem”. W ramach programu

dzia³a³y i dzia³aj¹ grupy wsparcia dla ro-

dzin osób z cukrzyc¹, z chorob¹ nowotwo-

row¹, dla rodziców dzieci z autyzmem.

Spoœród innych form aktywnoœci war-

to wspomnieæ o wyk³adach, spotkaniach

integracyjnych i spotkaniach okoliczno-

œciowych – choinka, Dzieñ Babci, Dzieñ

Dziadka itp.                                  (egu)

Uroczystoœci do¿ynkowe zakoñ-

czy³y siê koncertem w wykonaniu

Eleni. Piosenkarce, która wraz z

zespo³em zaprezentowa³a kilkana-

œcie swoich najpiêkniejszych utwo-

rów, uda³o siê porwaæ publicznoœæ,

i takie piosenki jak „Ka¿dy coœ z

Odysa ma”, czy „Po s³onecznej stro-

nie ¿ycia” œpiewa³ ju¿ ca³y koœció³.

Joanna Kiwilszo

Tego lata, ju¿ po raz trzeci z rzêdu, odby³o siê Bia³o³êckie

Lato Filmowe. Na bezp³atne projekcje filmów do Parku Henrykow-

skiego, przy ul. Klasyków, móg³ przyjœæ ka¿dy. Przez ca³y lipiec i

sierpieñ, w pi¹tkowe wieczory, bez wzglêdu na pogodê, prezen-

towane by³y widzom wybrane produkcje kinematografii polskiej i

zagranicznej. Impreza z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym

zainteresowaniem, st¹d plany na kolejn¹ edycjê w wakacje 2013 r.

Organizatorem imprezy by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, Jacek Kaznowski oraz Wydzia³ Kultury.
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¯o³¹dek poprosi o jedzenie, serce – nie. Ono siê nie skar¿y,

nie przypomina o sobie do czasu naprawdê skrajnej potrzeby.

Serce przypomina o sobie wtedy i tylko wtedy, kiedy ju¿ musi

prosiæ nas o pomoc, kiedy jest mu naprawdê Ÿle.

Jesteœmy niewdziêczni. Czêsto nie ws³uchujemy siê w b³aganie w³a-

snego serca. Nie myœlimy o naszym wiernym i niestrudzonym s³udze.

Rozs¹dnie zachowuje siê ten, kto dba o tych, którzy mu wier-

nie s³u¿¹. Dbanie o zdrowie staje siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ kul-

tury coraz wiêkszej liczby ludzi. Temu s³u¿y wzrost poziomu

wykszta³cenia oraz kultury ogólnoeuropejskiej.

Co my wiemy o naszym sercu? Przetacza krew: œrednio 5-7

litrów na minutê w stanie spokoju, co przyrównaæ mo¿na do

iloœci ca³ej krwi w naszym ustroju. Krew dostarcza do wszyst-

kich tkanek paliwo energetyczne – tlen, a wyp³ukuje z tkanek

produkty przemiany materii, doprowadzaj¹c je do narz¹dów

wydzielania – p³uc, nerek, w¹troby i skóry. Krew ma wiele funk-

cji. Porozmawiajmy o tym, jak krew s³u¿y naszemu sercu.

Dla serca najwa¿niejsze jest dotlenienie. Serce nie mo¿e za-

trzymaæ siê i odpocz¹æ. Musi przetaczaæ krew ze sta³ym minimal-

nym wysi³kiem w stanie spokoju i pracowaæ z podwy¿szonym

obci¹¿eniem w czasie fizycznego, równie¿ emocjonalnego napiê-

cia. Dlatego sercu jest potrzebna energia, któr¹ daje tlen.

W warunkach fizycznego obci¹¿enia naszym miêœniom mo¿e

zabrakn¹æ tlenu. Zaczn¹ boleæ i drêtwieæ, zmuszaj¹c nas do

zatrzymania siê, aby daæ im wypocz¹æ i dotleniæ siê. Serce tego

zrobiæ nie mo¿e. Nawet w warunkach najsilniejszego obci¹¿e-

nia i niedotlenienia, miêsieñ serca nie przestaje pracowaæ, wal-

cz¹c o nieprzerwane dotlenianie wszystkich tkanek, walcz¹c o

nasze ¿ycie. Kiedy niedotlenienie miêœnia serca trwa, zaczyna

ono obumieraæ. Stan ten jest znany jako zawa³.

Ale dlaczego sercu mo¿e zabrakn¹æ tlenu? Pierwszym i oczywi-

stym powodem jest zwê¿enie naczyñ, dostarczaj¹cych do serca krew,

a we krwi tlen. Z wiekiem na œciankach naczyñ wieñcowych odk³a-

daj¹ siê z³ogi. W ich powstaniu bierze udzia³ wapñ, fibryna, choleste-

rol i inne substancje, których rozpuszczalnoœæ we krwi w jakimœ mo-

mencie obni¿a siê. Kr¹¿enie siê pogarsza, ale jest wystarczaj¹ce dla

trybu ¿ycia, prowadzanego przez dan¹ osobê. Ale przychodzi dzieñ…

Je¿eli sercu zabraknie nawet 1-2% tlenu, zaczyna boleæ. Na-

le¿y  zatrzymaæ siê, usi¹œæ wygodnie, otworzyæ okno, staraæ siê

g³êboko oddychaæ i zachowaæ spokój. W³o¿yæ pod jêzyk tabletkê

Walidolu. Nawet, je¿eli ból przejdzie w ci¹gu 5 minut, nale¿y

umówiæ siê na wizytê u kardiologa. Je¿eli ból po 5 minutach nie

ustêpuje, trzeba niezw³ocznie dzwoniæ po pogotowie. Medycyna

ma jeszcze oko³o 10-15 minut na ratunek naszego serca. Im

póŸniej przyjdzie pomoc, tym wiêksze nieodwracalne zmiany

powstan¹ w miêœniu serca. Obumar³a czêœæ zmieni siê w bliznê.

Otó¿, nie ma znaczenia, czy jeden, dwa lub wiêcej procent

tlenu zabraknie naszemu sercu. Zagro¿enie i sposób postêpo-

wania przy tym zostaj¹ niezmienne.

I tu warto przypomnieæ o bardzo wa¿nej rezerwie w zapobie-

ganiu stanom niedotlenienia serca – o dotleniaj¹cej w³aœciwo-

œci naszej krwi. Dotleniaj¹ce mo¿liwoœci mog¹ siê zmieniaæ w

szerokim zakresie. Nawet jeden zabieg ozonoterapii (czytaj ar-

tyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na stronie www.globmedi.com)

potrafi zwiêkszyæ dotleniaj¹c¹ w³aœciwoœæ krwi o 30%.

Nawet przy najbardziej zaawansowanym zwê¿eniu naczyñ wieñco-

wych, ozonoterapia potrafi gwarantowaæ komfortow¹ pracê serca i ¿ycie

bez zawa³u. Tu nale¿y powiedzieæ o jednym „ale”. Chodzi o skrzepy.

Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstaj¹ skrzepy, pierw-

sze kilka zabiegów ozonoterapii nie mo¿e zagwarantowaæ unik-

niêcia zawa³u. W przypadku zatkania naczyñ przez skrzep -

dotleniaj¹ca w³aœciwoœæ krwi uratowaæ serca nie mo¿e. Ale…

Nie zapomnijmy o tym, ¿e ozon w du¿ym stopniu potrafi zwiêk-

szaæ p³ynnoœæ krwi, nie dopuszczaæ do powstania skrzepów i

rozcieñczaæ je (patrz artyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na

stronie www.globmedi. com). W taki sposób ju¿ po 6-7 zabie-

gach (kiedy krew ju¿ zmienia siê w du¿ym stopniu) prawdopo-

dobieñstwo powstania zawa³u przyrównaæ mo¿na do zera.

Oprócz tego, przez swoj¹ wysok¹ aktywnoœæ chemiczn¹ i zdol-

noœæ do rozcieñczania substancji, w inny sposób nie rozcieñczal-

nych, ozon potrafi stopniowo rozcieñczaæ z³ogi naczyniowe, nie

dopuszczaj¹c do powstania zawa³ów. Z w³asnych spostrze¿eñ kli-

nicznych wiem, ¿e ca³kowite rozcieñczenie blizn przy ozonotera-

pii, powsta³ych wskutek zaniku kr¹¿enia (niedotlenienia) wynosi

œrednio jeden rok. (Z³ogi naczyniowe s¹ nie mniej odporne na roz-

cieñczanie. Dok³adn¹ informacjê mo¿na uzyskaæ tylko po specjal-

nie prowadzonych badaniach.) To nie znaczy, ¿e pacjent powinien

bez przerwy pobieraæ zabiegi ozonoterapii w ci¹gu roku. W prakty-

ce, po cyklu 10-15 zabiegów (w zale¿noœci od stanu pacjenta) pa-

cjent przychodzi na zabiegi wspieraj¹ce œrednio 1 raz w miesi¹cu.

I to wystarcza dla wsparcia procesu oczyszczania naczyñ.

Co robiæ, kiedy pacjent jest ju¿ po zawale? Mechanizmy powsta-

nia z³ogów naczyniowych nie przestaj¹ dzia³aæ. Dlatego pacjenta

po zawale nale¿y zaliczyæ do grupy podwy¿szonego ryzyka ze wzglê-

Zawa³ - czy to nieuniknione?
du na mo¿liwoœæ nastêpnych zawa³ów. Jak dzia³a ozonoterapia na

dalsz¹ profilaktykê powstawania zawa³ów, ju¿ wiemy. Tu chodzi g³ów-

nie o to, ¿e po zawale czêœæ miêœnia sercowego zmienia siê w tkan-

kê bliznow¹. Ta czêœæ ju¿ nigdy nie weŸmie udzia³u w pracy serca.

Dlatego pozosta³e czêœci miêœnia sercowego pracuj¹ z do-

datkowym obci¹¿eniem. Taki pacjent szybko przemêcza siê,

potrzebuje wiêcej wypoczynku i snu. Nie mo¿e wykonywaæ pra-

cy fizycznej i jest zobowi¹zany prowadziæ oszczêdny tryb ¿ycia.

Wczeœniej nie udawa³o siê niczego z tym zrobiæ. Nie by³o ¿adnej

mo¿liwoœci, aby poprawiæ sytuacjê. Z powstaniem ozonoterapii wszyst-

ko zmieni³o siê diametralnie. Znane z klinicznych spostrze¿eñ i ogól-

nie uznane w ca³ym œwiecie w³aœciwoœci ozonu, polegaj¹ce na roz-

cieñczaniu blizn (do tego regeneruj¹ce w³aœciwoœci - odnowa tkanek)

pozwoli³y na bardzo pozywan¹ prognozê dla takich pacjentów.

To, ¿e ozon rozpuszcza blizny i regeneruje tkanki, które goj¹ siê

bez œladu, jest zjawiskiem, które nie pozostawia ¿adnej w¹tpliwoœci

u specjalistów. Rozpuszczanie blizny sercowej po zawale i regene-

racja uszkodzonego w tym miejscu miêœnia sercowego jest zjawi-

skiem ca³kiem logicznym ze wzglêdu na dzia³anie ozonu, ale nie

jest faktem szeroko uznanym. Miocyty (komórki miêœniowe) serca

te¿ powinny regenerowaæ siê podobnie do miocytów innych miêœni.

Da siê to udowodniæ przez pozytywne zmiany w zwyk³ym elektro-

kardiogramie (EKG), który pozwala okreœlaæ rozmiar i miejsce uszko-

dzenia miêœnia sercowego. Wprowadzenie ozonoterapii w komplek-

sowym leczeniu pacjentów po zawale pozwoli³oby zebraæ wystar-

czaj¹co wiele wyników dla wyci¹gniêcia wniosków naukowych. Te-

raz wiêc pi³ka jest po stronie specjalistów w zakresie kardiologii.

Ponadto, nale¿y wspomnieæ o w³asnym bogatym doœwiad-

czeniu i moich kolegów – ozonoterapeutów. Ciekawy fakt – nikt

z nas w swojej praktyce nie spotka³ siê z wypadkiem powstania

zawa³u u pacjentów, pobieraj¹cych zabiegi ozonoterapii.

Z tego mo¿emy wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:

1. Ozon zwiêksza dotleniaj¹ce w³aœciwoœci krwi i zapobiega

powstaniu zawa³u w warunkach zwê¿enia naczyñ wieñcowych.

2. Ozon zwiêksza p³ynnoœæ krwi i zapobiega powstaniu skrzepów. W

taki sposób zapobiega powstaniu zawa³ów powodowanych przez zatory.

3. Ozon rozcieñcza z³ogi naczyniowe (w naszym przypadku

wieñcowe) i jest zaawansowan¹ profilaktyk¹ w zapobieganiu

powstawania zawa³ów w przysz³oœci.

4. Ozon z du¿ym prawdopodobieñstwem potrafi rozcieñczaæ

bliznê pozawa³ow¹ i regenerowaæ uszkodzony miêsieñ serca

Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: schorzeñ sercowo-

naczyniowych (z rzadkim wyj¹tkiem - têtniak) nie nale¿y leczyæ

bez ozonoterapii. Rezygnacja z ozonoterapii przy komplekso-

wym leczeniu schorzeñ sercowo-naczyniowych jest podejœciem

nierozwa¿nym i szkodliwym dla pacjenta.

Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)

CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336

Zapisy: pn.-pt. 9.00-17.00, tel. (22) 618-20-12, 726-705-200

www.globmedi.com

Serce. Ono potrafi kochaæ, cieszyæ siê, prze¿ywaæ najsilniejsze uczucia. Serce przyspiesza w czasie silnych emocji,

a spowalnia, kiedy jesteœmy zrelaksowani. Jest szczególnym, niespotykanym silnikiem, który bez przerwy przetacza

nasz¹ krew w trakcie ca³ego naszego ¿ycia. Jest  bardzo skomplikowane i dlatego unikalne. Rzadko myœlimy o naszym

niestrudzonym, wytrwa³ym pracowniku.
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Dom Kultury „Zacisze” serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku akademickim 2012/2013.

Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 24-27 wrzeœnia 2012 r. (poniedzia³ek-czwartek) w godz. 10.00-15.00 lub w okresie póŸniejszym

w trybie indywidualnym po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem. Koordynator: Taida Za³uska tel. 22 743 87 10,

22 679 84 69, e-mail: utw@zacisze.waw.pl , www.zacisze.waw.pl .

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

Jak zostaæ studentem UTW

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e

zostaæ osoba w wieku 55+, która zapozna siê

z Regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Op³aty:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr

* 150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry

(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kultural-

nych organizowanych dla studentów, w tym we

wszystkich wyk³adach i seminariach). Z op³aty

tej zwolnieni s¹ cz³onkowie chóru „Zacisze”, ze-

spo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”

* Sk³adkowe op³aty za spotkania integracyjne

* Warsztaty, sekcje i kursy- dodatkowo p³atne

Op³aty wpisowe s¹ bezzwrotne.

W programie:

I semestr - 1 paŸdziernika 2012 r. - 25 stycznia 2013 r.

II semestr - 6 lutego 2013 r. - 14 czerwca 2013 r.

Wyk³ady, seminaria, spotkania otwarte dwa razy

w miesi¹cu, zawsze w poniedzia³ki o godz. 11.00.

1 X (poniedzia³ek) 2012 r. godz. 11.00 - inauguracja

roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu

Trzeciego Wieki Domu Kultury Zacisze.

WARSZTATY, SEKCJE I KURSY

DLA STUDENTÓW UTW

Pierwszeñstwo w zapisach maj¹ studenci

kontynuuj¹cy naukê.

TANIEC INTEGRACYJNY

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego œwiata:

klasycznych, ludowych, towarzyskich, wspó³czesnych.

Instruktor: Zbigniew Darda.

Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 11.15-12.15

Op³ata: 20 z³/4 zajêcia w miesi¹cu - naliczana

na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Ró¿ne techniki: malarstwo olejne, pastele,

akwarele, wêgiel i o³ówek.

Instruktor: Bogus³awa O³owska.

Zajêcia odbywaj¹ siê:

w poniedzia³ki w godz. 9.30-11.00

w œrody w godz. 11.00-12.30

Op³ata: 34 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (90’) -

naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

QIGONG

Starochiñskie æwiczenia poprawiaj¹ce zdrowie,

spowalniaj¹ce procesy starzenia, zwiêkszaj¹ce

witalnoœæ, odpornoœæ na stres, zapewniaj¹ce

odprê¿enie i wewnêtrzny spokój, polepszaj¹ce

koncentracjê i pamiêæ.

Instruktor: Hanna Piotrowska.

Zajêcia odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 10.00-11.00

Op³ata: 26 z³/4 zajêcia w miesi¹cu dla studentów

UTW, 30 z³/4 zajêcia dla pozosta³ych - naliczana

na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca. Pierwsze zajêcia

pokazowe - bezp³atne.

ARTYSTYCZNA KUCHNIA

Sztuka dekoracji sto³u i potraw owocami i warzywami

na co dzieñ i od œwiêta. Receptury na przysmaki.

Wypieki tradycj¹ pachn¹ce. Grupa minimum 6 osób.

Instruktor: El¿bieta Cieœlak.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody w godz. 14.30-15.30

Op³ata: 30 z³/4 w miesi¹cu dla studentów UTW,

34 z³/4 zajêcia dla pozosta³ych - naliczana na

pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca. Dodatkowe koszty

produktów w uzgodnieniu z instruktorem.

WARSZTATY WOKALNE SOLO

- ŒPIEW ROZRYWKOWY

Warsztaty indywidualne z zakresu interpretacji

piosenki i emisji g³osu, praca z mikrofonem.

Instruktor: Paulina Brzozowska.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody.

Op³ata: 66 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (30’) -

naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

WARSZTATY WOKALNE SOLO CLASSIC

Warsztaty indywidualne œpiewu klasycznego

z zakresu interpretacji piosenki i emisji g³osu,

praca z mikrofonem.

Instruktor: Julia Greke-Patej.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody i czwartki.

Op³ata: 66 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (30’) -

naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEÑ

Nauka skutecznej komunikacji i asertywnoœci, radzenie

sobie z trudnymi emocjami, trening kontroli z³oœci,

sztuka opanowywania stresu, jak broniæ siê przed

manipulacj¹ i prowadziæ negocjacje. Grupa max. 13 osób.

Instruktor: Aneta Maj.

Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 9.30-11.00

Op³ata: 60 z³/4 zajêcia w miesi¹cu - naliczana na

pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca. Pierwsze zajêcia bezp³atne.

TRENING PAMIÊCI

Zajêcia usprawniaj¹ce pamiêæ oraz wspoma-

gaj¹ce wykorzystanie i rozwijanie zdolnoœci

umys³owych, techniki szybkiego zapamiêtywania.

Grupa minimum 6 osób.

Instruktor: Aneta Maj.

Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godz. 13.00 -14.30

Op³ata jednorazowa za 6 spotkañ (90’): 80 z³

dla studentów UTW, 90 z³ dla pozosta³ych -

naliczana na pocz¹tku ka¿dego kursu.

JÊZYK ANGIELSKI

W programie: gramatyka, s³ownictwo, od-

powiednia wymowa i intonacja, umiejêtnoœæ

komunikowania siê. Angielski w sytuacjach

codziennych. Grupy maksimum 13 osób.

Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Zajêcia odbywaj¹ siê:

w œrody od godz. 9.00 do 14.00:

grupa pocz¹tkuj¹ca A 1.2.

grupa œrednio zaawansowana  A 2.1.

grupa œrednio zaawansowana A 1.5.

w pi¹tki od godz. 9.00 do 14.00:

grupa œrednio zaawansowana B 1.1.

grupa pocz¹tkuj¹ca A 1.4.

grupa pocz¹tkuj¹ca A 1.1.

Op³ata: 30 z³/4 zajêcia w miesi¹cu (45’) -

naliczana na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

TEMATYCZNE KURSY KOMPUTEROWE

W programie do wyboru:

Kurs podstawowy dla pocz¹tkuj¹cych

Kurs podstawowy utrwalaj¹cy umiejêtnoœci

Edytor tekstów Word

Arkusz kalkulacyjny Excel

Internet i portale spo³ecznoœciowe

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Instruktor: Gra¿yna Grudzieñ.

Kursy odbywaj¹ siê w sali komputerowej Szko³y

Podstawowej nr 84 w Warszawie we wtorki i

œrody. Grupy minimum 10 osób.

Op³ata jednorazowa za 6 spotkañ po 2 godziny:

90 z³ dla studentów UTW, 95 z³ dla pozosta³ych

- naliczana na pocz¹tku ka¿dego kursu.

KLUB PODRÓ¯NIKA

Wspólne wyjœcia kulturalno-integracyjne.

Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w czwartki

od godz. 11.00, zgodnie z planem miesiêcznym.

Instruktor: Taida Za³uska.

Zajêcia bezp³atne dla studentów UTW.

KLUB POZYTYWNIE ZAKRÊCONYCH

ROWERZYSTÓW

Wspólne spêdzanie czasu w ruchu, na œwie¿ym

powietrzu, zwiedzanie okolic Warszawy, miejsc

przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Opiekun, wolontariusz: Ilona Suwart.

Spotkania odbywaj¹ siê w czwartki od godz.

11.00, zgodnie z planem miesiêcznym.

Zajêcia bezp³atne dla studentów UTW.

GIMNASTYKA

Instruktor: Iwona W³odarczyk.

Zajêcia odbywaj¹ siê:

we wtorki w godz. 13.40-14.25

w pi¹tki w godz. 11.15-12.00

Op³ata: 30 z³/4 zajêcia w miesi¹cu dla studentów

UTW, 34 z³/4 zajêcia dla pozosta³ych - naliczana

na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca.

CHÓR „ZACISZE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 10.00-13.00

Instruktor: Bartek W³odkowski.

Op³ata jednorazowa: 35 z³/semestr.

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

„ZACISZAÑSKA NUTA”

Próby odbywaj¹ siê w œrody w godz. 10.00-12.45

Instruktor: Jan Czerwiñski.

Op³ata jednorazowa: 35 z³/semestr. 

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY „¯URAWIE”

Próby odbywaj¹ siê we wtorki w godz. 13.00-14.00

Instruktor: Jan Czerwiñski.

Op³ata jednorazowa: 35 z³/semestr.

I nie tylko dla studentów UTW

MIÊDZYUCZELNIANY KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem

w ¿yciu art-kulturalnym Stolicy.

Spotkania z autorami, animatorami i realizatorami

wa¿nych inicjatyw artystycznych.

Informacje o najwartoœciowszych wydarzeniach kul-

turalnych. Temat przewodni: „Ksi¹¿ki nic nie zast¹pi”.

Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki w godz. 11.00- 13.00

Moderator: Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

imienia Œw. Arcybiskupa

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê zgodnie z harmo-

nogramem w œrody w godz. 15.00-16.00.

Terminy w 2012 r.: 26 IX - Dzieñ Sybiraka - Druga

rocznica nadania imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, 24 X -

Spotkanie z m³odzie¿¹, 28 XI Wieczór poezji

sybiracko-patriotycznej, 19 XII - Bo¿onarodzeniowe

spotkanie

w 2013 r.: 27 III - Wielkanocne spotkanie,

24 IV - Rocznica II masowej deportacji Polaków

do ZSRR, 15 V - Dzieñ Matki Sybiraczki.

SPOTKANIA I WYJAZDY

11 X (czwartek) 2012 - Integracyjne spotkanie

studentów uniwersytetów trzeciego wieku DK

Zacisze i Oœrodka Kultury w Górze Kalwarii,

miejsce: Zamek w Czersku.

8 III (pi¹tek) 2013 - Z artystyczn¹ wizyt¹ w

Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie. Otwarcie

wystawy pracowni rysunku i malarstwa Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze, koncert

zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska

Nuta” i chóru „Zacisze” w Centrum Kultury

Izabelin w Izabelinie.

16-19 IV (wtorek-czwartek) 2013 - „Kotlina San-

domierska” Integracyjne spotkanie studentów uni-

wersytetów trzeciego wieku Tarnobrzeg - Zacisze.

12 V (niedziela) 2013 - Koncert Maryjny w

wykonaniu chóru „Zacisze” i zespo³u wokalno-

estradowego „Zaciszañska Nuta” w Kolegiacie

Przemienienia Pañskiego w Radzyminie.

23 V (czwartek) 2013 - „Kurpie” Wyjazd

integracyjno-kulturalny dla studentów UTW

i Przyjació³ DK Zacisze.

WAKACJE

15-28 VI 2013 - Wczasy dla seniorów nad morzem.

4-7 X (czwartek-niedziela) - „Z artystyczn¹

wizyt¹ na Kaszubach” (Nowa Karczma, Lubañ)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w

programie. Szczegó³y w planach miesiêcznych,

ulotkach i na stronie internetowej Domu Kultury

„Zacisze” zak³adka UTW.

Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w naszych

wyk³adach, seminariach, wyjazdach i koncertach.

W roku akademickim 2012/2013

planowane s¹ nastêpuj¹ce wydarzenia:
24-27 wrzeœnia ( poniedzia³ek-czwartek) godz.

10.00-15.00 Zapisy na Uniwersytet Trzeciego

Wieku Domu Kultury „Zacisze”.

PaŸdziernik 2012

1 paŸdziernika (poniedzia³ek) Inauguracja roku

akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Wyk³ad

„Filozofia mi³oœci” - prof. Robert Pi³at - filozof.

4 paŸdziernika (czwartek) Czwartkowe Spotkania

z Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

8 paŸdziernika (poniedzia³ek) „Nasze Radio Zacisze”.

Spotkanie z Borysem Kozielskim - podkasterem, foto-

grafem, radiowcem, wspó³pracownikiem Radia Wnet.

11 paŸdziernika (czwartek) Integracyjne spotkanie studen-

tów uniwersytetów trzeciego wieku DK Zacisze i Oœrodka

Kultury w Górze Kalwarii, miejsce: Zamek w Czersku.

15 paŸdziernika (poniedzia³ek) Wyk³ad „Mistrz

Canaletto i jego warszawskie obrazy” - Maja Laskowska

- kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie.

22 paŸdziernika (poniedzia³ek) Spotkanie z

Wac³awem Kowalskim Zastêpc¹ Burmistrza

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

24 paŸdziernika (œroda) XI Gie³da Inicjatyw

Artystycznych.

25 paŸdziernika (czwartek) Czwartkowe Spotkania

z Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

28 paŸdziernika (niedziela) SENIORALIA

2012, miejsce: gmach Biblioteki Narodowej w

Warszawie, al. Niepodleg³oœci 213.

29 paŸdziernika (poniedzia³ek) „IV Rajd Szlakiem

Hymnu”. Wspomnienia uczestników, wystawa

fotograficzna  Zbigniewa Dardy „Dotyk emocji”.

Listopad 2012

5 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Wêgry i

Wêgrzy. Czego o nich nie wiemy?”- Krystyna

Bartos - hungarystka, przewodnik turystyczny.

8 listopada (czwartek) Œladami alchemii. Warsztaty

w Zamku Królewskim - Maja Laskowska - kustosz

Zamku Królewskiego w Warszawie.

8 listopada (czwartek) Czwartkowe Spotkania z

Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

11 listopada (niedziela) „Œpiewnik patriotyczny”

- spotkanie integracyjno-patriotyczne. Gospodarz:

zespó³ wokalno-estradowy „Zaciszañska Nuta”.

Potañcówka warszawska.

12 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Bohaterowie

nieromantyczni” - Andrzej ¯or - Wiceprezes

Zwi¹zku Literatów Polskich.

19 listopada (poniedzia³ek) Wyk³ad „Bruno

Schulz - samotnik z Drohobycza” - Barbara Riss

- kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mic-

kiewicza w Warszawie.

22 listopada (czwartek) Czwartkowe Spotkania z

Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

22 listopada (czwartek) „Bruno Schulz. Rze-

czywistoœæ przesuniêta”. Wyjœcie kulturalno-

integracyjne na wystawê, miejsce: Muzeum

Literatury, Warszawa, Rynek Starego Miasta 20.

26 listopada (poniedzia³ek) Kulturaviva.pl.

Spotkanie z Eugeni¹ D¹bkowsk¹ - redaktor

naczeln¹ portalu kulturalnego.

28 listopada (œroda) XIII Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

Grudzieñ 2012

3 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Wszechœwiat -

jego budowa, powstanie i przysz³oœæ” - Anna Lipka -

animator kultury, bibliotekoznawca, prowadzi

panel edukacyjny w Czytelni Naukowej w Bibliote-

ce Publicznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

6 grudnia (czwartek) Czwartkowe Spotkania z

Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

13 grudnia, godzina 11.00 Czwartkowe Spotkania

z Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

10 grudnia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Guadalupe”

- Marek £asisz – archeolog, kulturoznawca cywi-

lizacji staro¿ytnego œwiata - Staro¿ytna Ameryka.

17 grudnia (poniedzia³ek) Op³atkowe spotkanie

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

DK Zacisze.

19 grudnia (œroda) XIV Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

24 grudnia (poniedzia³ek) 2012 - 1 stycznia

(wtorek) 2013  Zimowa przerwa œwi¹teczna.

Styczeñ 2013

3 stycznia (czwartek) Niebo Kopernika Planetarium.

Wyjœcie kulturalno-integracyjne, miejsce: ul.

Wybrze¿e Koœciuszkowskie 20.

6 stycznia (niedziela) „S¹siedzi s¹siadom”.

Wieczór wspólnego œpiewania kolêd z rodzin¹

Obrêbalskich, Wrzosków i Cieœlaków.

7 stycznia (poniedzia³ek) Wyk³ad „Kinematografia

bez tajemnic, czyli edukacja filmowa dla ka¿dego”

- Andrzej Kawecki – historyk i krytyk filmowy.

10 stycznia (czwartek) Czwartkowe Spotkania z

Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

14 stycznia (poniedzia³ek) - Wyk³ad „Kultura

rosyjska wczoraj i dziœ” - dr Grzegorz Wiœniewski -

historyk kultury, zwi¹zany z Akademi¹ Teatraln¹ i

Szko³¹ Wy¿sz¹ - Wszechnic¹ Polsk¹ w Warszawie.

21 stycznia (poniedzia³ek) Spotkanie „Nic dwa

razy siê nie zdarza i nie zdarzy...” poœwiêcone

Wis³awie Szymborskiej z okazji pierwszej

rocznicy œmierci poetki - Krystyna Bielowska

i Bogumi³a Karbowiak - mi³oœniczki twórczoœci

Noblistki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im.

Haliny Szwarc.

24 stycznia(czwartek) Czwartkowe Spotkania z

Filmem, miejsce: Kino Praha, ul. Jagielloñska 26.

28 stycznia (poniedzia³ek) - 10 lutego (niedziela)

2013 r.  Przerwa semestralna.

30 stycznia  (œroda) XV Gie³da Inicjatyw Artystycznych.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr.

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00

SPO£ECZNE

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl

Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,

w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

NISKIE CZESNE!   SZKO£A Z TRADYCJAMI!   100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Najwa¿niejszym by³ chyba projekt zmian w

dzielnicowym za³¹czniku do bud¿etu m.st. War-

szawy, w którym rada wnios³a o dodatkowe

œrodki na: kulturê 900 000 z³, jako dotacjê dla

Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem - uzu-

pe³nienie brakuj¹cych œrodków finansowych na

niezbêdne wydatki, na pokrycie niedoborów wy-

nagrodzeñ osobowych pracowników placówek

oœwiatowych – 526 500 z³, na prowadzenie po-

radni psychologiczno-pedagogicznych - 315 000

z³. Dodatkowo rada popar³a autopoprawkê za-

rz¹du o zmniejszenie planu œrodków finanso-

wych w roku 2012 r. w zadaniu: rewitalizacja

zabytkowego budynku przy ul. Z¹bkowskiej 28

o kwotê 3 602 740 z³ i zwiêkszenie planu œrod-

ków finansowych w zadaniu remonty mieszka-

niowego zasobu komunalnego 1 800 000 z³ i

zadaniu eksploatacja mieszkaniowego zasobu

komunalnego o kwotê 1 732 740 z³ z przezna-

czeniem na pokrycie kosztów zakupu energii

oraz odprowadzanie œcieków.

Uchwa³a wraz z autopoprawk¹ przesz³a

jednog³oœnie. Równie¿ rada by³a jednog³oœna

opiniuj¹c projekt zmian w wykazie miejsc, na

których dopuszcza siê prowadzenie handlu ob-

woŸnego na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy (w tej jak¿e wa¿nie brzmi¹-

cej uchwale chodzi³o tylko o zalegalizowanie

sprzeda¿y baloników przy ZOO), w sprawie

zaopiniowania projektów wykazów lokali

mieszkalnych i u¿ytkowego przeznaczonego

do sprzeda¿y w drodze przetargu wraz z od-

daniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej

czêœci gruntu, w sprawie poparcia pomys³u wi-

ceprzewodnicz¹cego rady m.st. Warszawy rad-

nego Sebastiana Wierzbickiego w sprawie

utworzenia muzeum bitwy warszawskiej 1920

roku w tzw. Pa³acyku Konopackiego przy

Strzeleckiej 11/13 (radny Wierzbicki obecny

na sesji osobiœcie pomys³ prezentowa³), w spra-

wie umo¿liwienia najemcom lokali komunal-

nych nabywania ich jeszcze w 2013 roku na

starych zasadach z 90% bonifikat¹, w spra-

wie uruchomienia na terenie Pragi systemu

miejskiego roweru publicznego.

Rada tak¿e gremialnie popar³a oczekiwa-

nia mieszkañców tzw. czynszówek przy Z¹b-

kowskiej w sprawie umo¿liwienia im wykupu

zajmowanych lokali. £y¿k¹ dziegciu by³a in-

formacja urzêdników, i¿ do czêœci gruntów rów-

nie¿ tam pojawi³y siê roszczenia by³ych w³aœci-

cieli. Rozbie¿noœci zaczê³y siê przy debatowa-

niu nad skarg¹ jednej z mieszkanek na dzia-

³anie Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-

szawy. Radni, po doœæ ja³owej dyskusji, gene-

ralnie wstrzymywali siê od g³osu i w rezultacie

skargê g³osami piêciu radnych odrzucono. Rada

kompletnie siê rozjecha³a przy rozpoczêciu pro-

cedowania nad powo³aniem komisji rewizyjnej.

Okaza³o siê, ¿e z klubów opozycyjnych PiS i

PWS nie ma tym momencie do niej chêtnych.

Impasu nie prze³ama³a tak¿e zaproponowana

przez radnego Tonderê przerwa na konsulta-

cje. Po krótkich spotkaniach przewodnicz¹ca

rady przerwa³a sesjê zapowiadaj¹c jej wzno-

wienie we wrzeœniu.                                 DCH

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pracowity koniec wakacji
Doœæ obfity porz¹dek obrad zafundowali sobie prascy radni na XXVII

sierpniowej sesji rady. Pierwotne zamierzenia prawie podwoili. Porz¹dek

obrad sta³ siê tak obfity, ¿e nie byli go w stanie skonsumowaæ do koñca.

braku konsultacji przed stworzeniem

projektów i wykonaniem remontów kil-

ku podwórek w ubieg³ym roku. Na wcze-

œniejszych spotkaniach zbierano uwagi,

próbuj¹c wypracowaæ formu³ê wspó³pra-

cy z przedstawicielami mieszkañców. Dy-

rektor Bo¿ena Salich z ZGN przedstawi-

³a stan prac na obecnym etapie. Dla po-

prawy przep³ywu informacji i meryto-

rycznego ujêcia problemów podwórek,

ca³oœci¹ spraw z nimi zwi¹zanych bêdzie

siê zajmowaæ Beata Kownacka z ZGN.

Pojawi³y siê, niestety, trudnoœci z wy-

pe³nieniem gwarancji przez niektóre z firm

wy³onionych w przetargu na wykonanie

nasadzeñ zieleni pod koniec ubieg³ego

roku. Czêœæ sadzonek siê nie przyjê³a b¹dŸ

wymarz³a, czêœæ zniszczono. Wykonane na-

sadzenia dodatkowe nie zawsze odpowia-

da³y zapisom umowy. W dyskusji podkre-

œlono ten fakt, postuluj¹c œciœlejszy nadzór

inwestorski nad wykonawcami. Zapropo-

nowano, aby na etapie wykonania prac i

ich odbioru uczestniczyli fachowcy. Dotych-

czasowe doœwiadczenia pokaza³y, ¿e taka

pomoc jest wskazana tak¿e na etapie spo-

rz¹dzania projektu rewitalizacji przestrze-

ni podwórek. Zadeklarowali j¹ pracowni-

cy SGGW, zaanga¿owani w projekty kilku

podwórek na Pradze w ramach inicjatywy

Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich.

ZGN jest zainteresowany zawi¹zywa-

niem siê oddolnych komitetów podwór-

kowych, z którymi bêdzie mo¿na pod-

j¹æ œciœlejsz¹ wspó³pracê. Dotychczas

opinie mieszkañców o tych wzajemnych

kontaktach by³y nie najlepsze, ale teraz

ma siê to zmieniæ.

Pani dyrektor Salich przyzna³a, ¿e

przez lata nie by³o dba³oœci o nasadzenia

ze strony urzêdu i administratorów po-

szczególnych nieruchomoœci. Dlatego na

kolejnym spotkaniu, wyznaczonym na 18

paŸdziernika na godz. 16.00 w siedzibie

ZGN, bêd¹ obecni tak¿e administratorzy

podwórek, na których by³y prowadzone

prace naprawcze, choæby w niewielkim na

razie zakresie. Takich podwórek jest ok.30.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ finansów, w

przysz³ym roku pieniêdzy na podwórka

bêdzie prawdopodobnie jeszcze mniej,

dlatego tak wa¿ne s¹ inne Ÿród³a finan-

sowania oraz wspó³praca z mieszkañca-

mi. Œrodki przyznawane z Biura Ochrony

Œrodowiska s¹ przeznaczone tylko na na-

sadzenia, a nie na infrastrukturê. Wydzia³

Infrastruktury z kolei ma za ma³o pieniê-

dzy, aby remontowaæ ci¹gi piesze i jezd-

ne wzd³u¿ wszystkich nowych nasadzeñ.

Obowi¹zuje kwalifikacja techniczna – do

remontu kwalifikowane s¹ tylko te ele-

menty, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu.

W tym roku prace bêd¹ prowadzone tyl-

ko na wybranych przy u¿yciu tego klucza

podwórkach przy Brechta i D¹browszcza-

ków. Plany na rok przysz³y zale¿¹ od bu-

d¿etu, który jest dopiero przygotowywa-

ny. Jednak na mocy uchwa³y Rady War-

dokoñczenie ze str. 1

O praskich podwórkach
szawy ju¿ wkrótce zaistnieje mo¿liwoœæ

bezpoœredniego dofinansowania pomy-

s³ów mieszkañców z kasy miejskiej w ra-

mach tzw. inicjatywy spo³ecznej. Umo¿li-

wi to wiêksz¹ elastycznoœæ dzia³añ oraz

zwiêkszy udzia³ spo³eczny w realizowa-

nych przedsiêwziêciach.

Wobec wczeœniejszych w¹tpliwoœci, po

zasiêgniêciu opinii prawnej ustalono, ¿e

mo¿liwe jest równie¿ przekazywanie da-

rowizn na rzecz renowacji podwórek, tak-

¿e w postaci narzêdzi czy sprzêtów, Za-

rz¹dowi Praskich Terenów Publicznych,

który jest wykonawc¹ czêœci tych prac. Z

kolei ze swojej strony urz¹d dzielnicy udo-

stêpni wodê do podlewania roœlin na po-

dwórkach, która nie bêdzie obci¹¿a³a bu-

Dyrektywa ma zwiêkszyæ odpowiedzial-

noœæ producenta i na tej podstawie zapew-

niæ osi¹gniêcie co roku minimalnego pozio-

mu odzysku. Maj¹ te¿ zostaæ opracowane

europejskie standardy przetwarzania takich

odpadów – w tym odzysku, recyklingu i

przygotowania do ponownego u¿ycia. Kraje

cz³onkowskie maj¹ wprowadziæ dyrektywê

do 14 lutego 2014 roku. Zgodnie z nowy-

mi przepisami, na wszystkich krajach cz³on-

kowskich bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek odzysku

elektroodpadów w odpowiednich iloœciach.

d¿etu mieszkañców. Prawdopodobnie uda

siê tak¿e z bud¿etu na nasadzenia wygo-

spodarowaæ skromne œrodki na wygrodze-

nia i niskie p³otki utrudniaj¹ce dewasta-

cje zieleni, co postulowano w dyskusji.

Rewitalizacja, tak¿e spo³eczna, praskich

podwórek jest prowadzona równie¿ w ra-

mach programu „Blok, podwórko, kamie-

nice - o¿ywi³y siê dzielnice” realizowane-

go przez m.st. Warszawa, w partnerstwie

z udzia³em Stowarzyszenia Monopol War-

szawski. Pierwszy etap stanowi¹ konsul-

tacje spo³eczne polegaj¹ce na spotkaniach

mieszkañców z architektami zieleni, a tak-

¿e z ekspertami-varsavianistami, opowia-

daj¹cymi o historii Pragi i praskich podwó-

rek. W trakcie spotkañ podejmowane s¹

decyzje o tym, co dalej bêdzie siê dzia³o

na konkretnych podwórkach. Program jest

realizowany przy udziale œrodków unijnych

na Targówku oraz na obu Pragach (czyli

na Pradze i Grochowie). W minionym ty-

godniu rozpoczê³a siê d³ugo oczekiwana

przez mieszkañców przemiana podwórka

przy ul. Targowej 41. Do projektu by³y

kwalifikowane podwórka, na których nie

parkowano samochodów.

Ten problem podniesiono w dyskusji,

podkreœlaj¹c, ¿e podwórka powinny sta-

nowiæ przestrzeñ dla mieszkañców, a nie

dla ich samochodów. Na fotografiach

przedstawionych przez ZGN ³atwo zauwa-

¿yæ, jak nielegalne parkowanie przyczy-

nia siê do rozje¿d¿ania ju¿ posadzonych

roœlin. Uznano, ¿e w imiê dobrze pojête-

go interesu wszystkich mieszkañców, roz-

porz¹dzenia zakazuj¹ce parkowania w

takich miejscach, dotycz¹ce terenów bê-

d¹cych w³asnoœci¹ komunaln¹, powinny

zapadaæ na poziomie rad dzielnic lub

wrêcz ogólnomiejskim. Poprawi³oby to

efektywnoœæ œrodków przeznaczanych na

zazielenienie praskich podwórek.

Kr.

Elektroœmieci

Dyrektywa a sprawa polska
Unia Europejska opublikowa³a now¹ dyrektywê, dotycz¹c¹ zbiórki i za-

gospodarowania elektroodpadów, która wesz³a w ¿ycie 13 sierpnia br.

Zawartoœæ niebezpiecznych czêœci sk³adowych w elektroodpadach jest g³ów-

nym problemem podczas gospodarowania nimi, a recykling jest realizowa-

ny w niewystarczaj¹cym zakresie. Komisja Europejska z niepokojem ob-

serwuje powiêkszanie siê rynku i skracaniem ¿ywotnoœci sprzêtu, który

jest wymieniany coraz czêœciej. A problem jest niebagatelny - rocznie w

Polsce powstaje ponad 300 tysiêcy ton elektroœmieci. Brak recyklingu po-

woduje utratê cennych zasobów, dlatego celem nowej dyrektywy ma byæ

doprowadzenie do bardziej zrównowa¿onej produkcji i konsumpcji poprzez

ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ oraz zwiêkszenie ponownego u¿ycia.

Od roku 2016 minimalna iloœæ zebranych

odpadów wyniesie 45%, a nastêpnie w la-

tach 2016-2019 bêdzie sukcesywnie pod-

noszona, a¿ do 65%. Do koñca roku 2015

obowi¹zywaæ bêdzie iloœæ przejœciowa, wy-

nosz¹ca co najmniej 4 kilogramy elektro-

odpadów na mieszkañca rocznie (w Polsce

w 2010 osi¹gnêliœmy zaledwie 2,8 kg/

mieszkañca, plasuj¹c siê na ostatnim miej-

scu w Europie).

Za³¹czniki do dyrektywy zawieraj¹ szcze-

gó³owe zapisy kategorii urz¹dzeñ elektro-

nicznych, nadaj¹cych siê do zbiórki oraz ter-

miny i zasady ich odzyskiwania. Np. od 13

sierpnia 2013 do 14 sierpnia 2014 sprzêt

AGD musi byæ odzyskiwany w 80%, a w 75%

poddawany recyklingowi. Urz¹dzenia takie,

jak: telefony, sprzêt informatyczny, urz¹dze-

nia medyczne maj¹ byæ odzyskiwane w 70%,

a poddawane recyklingowi w 50%.

Tymczasem ju¿ dziœ obowi¹zuj¹ce prze-

pisy nak³adaj¹ na gminy obowi¹zek selek-

tywnej zbiorki odpadów, w tym odbioru elek-

troœmieci, ale jej wyniki s¹ raczej mizerne.

Tak¿e kupuj¹c nowy sprzêt np. lodówkê,

mo¿emy oddaæ stary. Nie zawsze jednak

sprzedawcy chc¹ go odebraæ z naszego domu,

domagaj¹c siê dostarczenia sprzêtu do skle-

pu b¹dŸ poniesienia dodatkowych op³at. Od

pewnego czasu jednak sytuacja zaczyna siê

zmieniaæ. Firmy zajmuj¹ce siê selektywn¹

zbiórk¹ œmieci i przetwarzaniem elektrood-

padów nie czekaj¹ biernie na klienta, ale

same zaczynaj¹ o niego zabiegaæ, organizu-

j¹c ich odzysk przy okazji ró¿nych wydarzeñ

lokalnych. Punkty zbiórki elektroœmieci s¹ te¿

zlokalizowane w wiêkszoœci warszawskich

dzielnic. Organizuj¹ca je wspólnie z miastem

firma ElektroEko rozszerzy³a ostatnio swoj¹

ofertê, oferuj¹c bezp³atny odbiór sprzêtu z

firmy lub prywatnego mieszkania. To ogrom-

ne udogodnienie, zw³aszcza dla osób nie po-

siadaj¹cych samochodu. Zepsuty telewizor,

komputer czy lodówka nie musz¹ ju¿ zagra-

caæ mieszkania ani zaœmiecaæ okolicy. Wystar-

czy zadzwoniæ lub wys³aæ maila do firmy i umó-

wiæ siê na odbiór. „Taka forma zbiórki ma sze-

reg zalet z punktu widzenia dalszego recy-

klingu odbieranych urz¹dzeñ. Wa¿na jest

przede wszystkim zbiórka sprzêtu komplet-

nego. To powoduje, ¿e urz¹dzenia nie s¹ nie-

legalnie demontowane, a substancje niebez-

pieczne lub szkodliwe zawarte w zu¿ytym

sprzêcie nie trafiaj¹ w sposób niekontrolowa-

ny do œrodowiska” - wyjaœnia Robert Waw-

rzonek, dyrektor generalny PROeko. Dziêki

nowemu podejœciu firma odzyskuje w ten spo-

sób ok. 1,5 tony sprzêtu dziennie. Miejmy na-

dziejê, ¿e dziêki temu ju¿ wkrótce przyniesie

to zauwa¿alne rezultaty w naszym otoczeniu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ na

stronie internetowej www.proekoodpady.pl

lub pod telefonem 22 725 17 60.

 Kr.



6  nowa gazeta praska

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

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI dla uczniów

szkó³ podstawowych i

œrednich, 501-301-595

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka,

chemia, tel. 500-865-729

NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,

matura ,certyfikaty, jêz.ogólny

i specjalistyczny 603-881-419

www.naukaniemieckiego.pl

POLSKI 602-678-811

UDZIELAM korepetycji z

matematyki, tel. 508-374-970

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

9 LAT prania dywanów,

tapicerki meblowej,

samochodowej Karcherem

502-928-147

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

A-Z remonty, wykoñczenia

602-216-943

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a 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 popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu 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, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 i 26 wrzeœnia

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

mini og³oszenia

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PO¯YCZKI bankowe,

hipoteczne, konsolidacyjne

z dojazdem do klienta

506-152-099

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

REMONTY, adaptacje,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

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,

502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

Proszê Szanownych Pañstwa! Wiek ma

swoje prawa. Piêædziesi¹t dwa minê³y jak

jeden dzieñ. Wymyœli³em swoje ma³e œwiêto

na Starówce. Zostawi³em auto na praktycz-

nie pustej ulicy Miodowej przy numerze 21.

PóŸnym wieczorem okaza³o siê, ¿e zosta-

³a wybita tylna szyba. Nic nie zginê³o, hm,

nawet przyby³o. Sprawcy zostawili w ba-

ga¿niku ma³y kieliszeczek z napisem Euro

2012. Panowie, wszyscy bêdziemy sp³acaæ

koszty pi³karskiej zabawy, ale nie w ten

sposób. Patrz¹c na nieco absurdaln¹ d³oñ

wystaj¹c¹ z balkonu nad wejœciem do Aka-

demii Teatralnej pomyœla³em, ¿e mo¿e bê-

dzie to d³oñ symbolicznie karz¹ca spraw-

cê, bo policja rozk³ada rêce.

Aby dokoñczyæ temat alergii wziew-

nych u ludzi informujê, ¿e w identyczny

sposób przebiegaj¹ one u psów i kotów.

Sprawcami s¹ oczywiœcie py³ki traw,

chwastów, drzew i kwiatów. Tak¿e roz-

tocza, zarodniki grzybów, kurz i naskó-

rek w³aœcicieli. Œmieszne, co? Zwierzak

mo¿e byæ uczulony na w³asnego pana.

Rêka na Miodowej
Objawy s¹ dwojakiego rodzaju. Wy-

p³yw z nosa i kichanie. Kaszel, zmiana

timbru g³osu. Powtarzaj¹ce siê sezono-

wo stany zapalne górnych dróg odde-

chowych, ale i towarzysz¹ce im derma-

tozy. Podawanie mleka, u¿ywanie silnej

zapachowo chemii domowej bêdzie przy-

spiesza³o i katalizowa³o wyst¹pienie do-

legliwoœci. Je¿eli lekarz weterynarii nie

przeprowadzi bardzo szczegó³owego wy-

wiadu i nie skieruje na testy alergiczne,

to kuracja doraŸna oczywiœcie doprowa-

dzi do wiêkszej lub mniejszej poprawy,

ale z czasem choroba wróci. Za drugim

razem bêdzie ju¿ ³atwiej. Lekarz i w³a-

œciciel  bêd¹ ju¿ wiedzieli, ¿e diagnoza

nie by³a postawiona do koñca prawid³o-

wo. Do chwili, w której nie zostanie wdro-

¿ona ukierunkowana diagnostyka labo-

ratoryjna, trudno bêdzie zastosowaæ naj-

skuteczniejsze leczenie. Testy nie s¹ ta-

nie. Proszê liczyæ siê z kosztami ok. 600

z³. Badanie obejmuje ok. 100 sk³adni-

ków, ale warto zainwestowaæ tê kwotê,

aby nie leczyæ swojego zwierzaka lata-

mi i to bez znacz¹cego skutku.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3, 4, Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 12 paŸdziernika 2012 r.

KONKURS OFERT

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

(okres najmu do 3 lat)

Og³oszenie: o konkursie wywieszone jest od dnia

12.09.2012 r.; na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w

jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl;

na lokalu wyznaczonym do konkursu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ

u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w

Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. K³opotowskiego 15,

p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.

Dla go³êbia na ulicy to pewna œmieræ: za-

raz dorwie go kot albo trzaœnie samochód.

Mia³am go tak zostawiæ? Mia³am patrzeæ z

okna swojego pokoju na parterze, jak mokr¹

ulic¹ wlecze swój ból miêdzy nogami obo-

jêtnych przechodniów?

Dawniej we wschodnich kulturach otacza-

no je szacunkiem a za zabicie go³êbia gro-

zi³a wysoka kara. Dziœ - kto by siê tam przej-

mowa³ go³êbiem? Pe³no ich co dzieñ ginie

na ulicach miast, a niektórzy kierowcy prze-

je¿d¿anie go³êbi traktuj¹ nawet jak swego

rodzaju dyscyplinê sportow¹. W minionym

tygodniu na moich oczach z premedytacj¹

rozjechano dwa ptaki, które nie zd¹¿y³y na

czas wznieœæ siê w powietrze. Mo¿e i ten bie-

dak w porê nie umkn¹³ z jezdni?

U pani doktor specjalistki od ptaków w

lecznicy weterynaryjnej w Szkole G³ównej Go-

spodarstwa Wiejskiego go³¹b zosta³ gruntow-

nie przebadany. Po sp³ukaniu z piórek za-

krzep³ej krwi okaza³o siê, ¿e skrzyd³o jest w

kiepskim stanie - koñcowy odcinek odpowia-

daj¹cy naszemu nadgarstkowi uleg³ po³ama-

niu w wielu miejscach. Musia³yœmy usun¹æ

pokruszone drobne kosteczki i za³o¿y³yœmy

opatrunek usztywniaj¹cy. Franio albo Frania

(p³eæ go³êbi mo¿na rozpoznaæ w zasadzie

tylko na podstawie ich zachowañ w relacji z

innymi go³êbiami) zachowywa³ siê bardzo

dzielnie i ³agodnie - nawet nas nie dziobn¹³,

choæ by³o widaæ, ¿e go boli. Poza tym by³

zupe³nie zdrów i w dobrej formie, chcia³ ¿yæ.

Potem by³o jeszcze wiele kolejnych wizyt,

na których zmienia³yœmy opatrunki. Niestety

w koñcu okaza³o siê, ¿e ów nadgarstek skrzy-

d³a uleg³ martwicy i trzeba by³o go uci¹æ.

Minê³o kilka tygodni, rana siê zagoi³a i

poros³a nowymi piórkami. Franio mieszka w

wystawowej kociej klatce na balkonie. Ma

du¿y apetyt – najbardziej lubi ziarno s³onecz-

nika - i têskni za wolnoœci¹. Nieraz s³yszê,

jak biega po klatce i grucha, jakby nawo³y-

wa³. Go³êbie ¿yj¹ w stadach i musi siê czuæ

bardzo samotny. Franio w klatce z lekka pod-

fruwa, ale ¿eby oceniæ, na ile jest sprawny

Ratujmy go³êbia
Tuli³ siê do muru bloku tu¿ przy klatce schodowej. Gdyby nie to, pewnie

nie zwróci³abym na niego uwagi. Kiedy wyci¹gnê³am rêkê, sp³oszony drepta³

ci¹gn¹c za sob¹ po ziemi prawe skrzyd³o. A wiêc ranny, nie lata.

(lub niesprawny) musia³abym go uwolniæ. Nie

mogê go jednak wypuœciæ na osiedlowe po-

dwórze, po którym chodz¹ koty, bo ³atwo mo-

Kto przygarnie Soniê?

Historia Soni? Smutna i, niestety, taka jakich bardzo wiele. Spotka³am j¹ na ulicy pierwszego dnia moich wakacji w mazurskiej miejscowoœci.

Le¿a³a na placu w œrodku miasteczka, straszliwie wychudzona, brudna, zapchlona i zakleszczona. By³a ledwie ¿ywa. 30-stopniowy upa³ i

nigdzie wokó³ ani kropli wody. Dooko³a spacerowa³o pe³no ludzi, ze stra¿nikami miejskimi w³¹cznie, ale nikt nie zwraca³ na ni¹ najmniejszej

uwagi. Sonia by³a jednym z wielu b³¹kaj¹cych siê tam bezdomnych psów, ale jej losem by³am najbardziej zaniepokojona ze wzglêdu na widmo

ci¹¿y i miotu kolejnych psich nieszczêœæ. Codziennie przynosi³am jej jedzenie i bi³am siê z myœlami. Mieszkam na 30 metrach razem z psem i

kotem i do tego mia³aby do³¹czyæ Sonia? Wiedzia³am, ¿e d³ugo tam nie poci¹gnie, serce pêka³o, po prostu nie mog³am jej tam zostawiæ!

Suczka ma ok. 2 lata, jest œredniego rozmiaru, odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona przeciwko wœciekliŸnie.

Wystarczy³o dwa tygodnie – k¹piel, wyczesanie starej, zimowej sierœci, regularny posi³ek i trochê mi³oœci - by

zmieni³a siê nie do poznania! Sonia jest nie tylko piêkna ale i bardzo grzeczna. Idealnie chodzi na smyczy, przy

nodze, najmniejszego ci¹gniêcia. £agodna i delikatna, uwielbia siê przytulaæ i dawaæ buziaki. Ju¿ po 3 dniach

pobytu zaczê³a siê bawiæ, widaæ oznaki drzemi¹cego wulkanu energii i radoœci. Zachowuje ca³kowit¹ czystoœæ w

domu, potrzebê wyjœcia sygnalizuje podejœciem do balkonu oraz popiskiwaniem pod drzwiami i podawaniem

³apki. Jest bezkonfliktowa, toleruje psy, suczki; tak¿e na starszego, grzecznego kota reakcja by³a obojêtna.

Informacje: 664-766-076

g³by paœæ ich ofiar¹. Nie mo¿e te¿ do koñca

œwiata siedzieæ w klatce, bo po pierwsze, co

to za ¿ycie, a po drugie, ja te¿ mam koty.

No wiêc szukam domu dla go³êbia. Mo¿e

przygarnie go ktoœ z hodowców i Franio znaj-

dzie k¹t w go³êbniku pocztowych go³êbi? A

mo¿e zamieszka na terenie jakiegoœ gospodar-

stwa lub ogródka, gdzie nie ma kotów i psów?

Je¿eli ktoœ zechce mu pomóc, pro-

szê o kontakt pod nr tel. 888 066 402.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Po raz trzeci w ci¹gu ostatnich tygo-

dni w³adze miasta stawia³y w porz¹dku

obrad rady spo³ecznej Szpitala Praskie-

go sprawê zaopiniowania przekszta³ce-

nia go w spó³kê prawa handlowego. Na

poprzednich posiedzeniach, z powodów

proceduralnych, siê to nie udawa³o.

Ostatnie, pi¹tego wrzeœnia, posiedzenie

zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ dyrektor Biu-

ra Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy

Dariusz Hajdukiewicz, by przekonywaæ

radê do s³usznoœci zaproponowanych

rozwi¹zañ. Tempo i ciœnienie wywierane

jest przez treœæ nowej ustawy o dzia³al-

noœci leczniczej z 15 kwietnia 2011, któ-

rej nowe zapisy obowi¹zuj¹ od 1 lipca

2012. Nowa ustawa nie zmusza m.st.

Warszawy do jakichkolwiek prze-

kszta³ceñ. Nak³ada jednak na organ za-

³o¿ycielski obowi¹zek pokrywania ujem-

nego wyniku finansowego dotychczaso-

wych spzoz-ów w ci¹gu 3 miesiêcy od

up³ywu terminu zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego za ostatnie 12 mie-

siêcy. Alternatywa taka wywo³uje zapew-

ne panikê w s³u¿bach finansowych Pani

Prezydent, bowiem kasa magistratu

œwieci pustkami. W³adze miasta próbuj¹

wiêc za wszelk¹ cenê zrzuciæ z siebie ciê-

¿ar odpowiedzialnoœci, licz¹c na przejê-

cie czêœci zobowi¹zañ przez rz¹d, o czym

równie¿ mówi nowa ustawa. Dyrektor

Hajdukiewicz opowiada³ o nowym otwar-

ciu z czystym kontem placówki, a nawet

wywianowaniem jej kwot¹ 18 milionów

z³otych na otwarcie bilansu. Rada us³y-

sza³a tak¿e, ¿e szpital przekszta³cony w

spó³kê podlega ca³kiem nowym regula-

cjom prawnym, o których mówi Kodeks

Spó³ek Handlowych, o odpowiedzialno-

œci zarz¹du i rady nadzorczej w³asnym

maj¹tkiem za powsta³e straty, o wiêk-

szej odpowiedzialnoœci pracowników itp.

Fakt, taka spó³ka mo¿e samodzielnie za-

ci¹gaæ kredyty, ale pod zastaw maj¹tku,

mog¹ byæ tak¿e sprzedawane jej udzia-

³y, ale mo¿e tak¿e œwiadczyæ us³ugi od-

p³atnie i byæ dokapitalizowana przez

organ za³o¿ycielski.

Taki nowy podmiot nie jest panaceum

na sukces. Zapewne lepiej w takiej for-

mule bêd¹ funkcjonowa³y szpitale w do-

brej sytuacji finansowej ju¿ dziœ, a nie

zad³u¿ony na ponad 120 milionów z³o-

tych Szpital Praski. Na pewno lepiej bê-

dzie na rynku warszawskim szpitalom o

wysokim poziomie referencyjnoœci, jak

szpitale wojewódzkie czy Uniwersytetu

Medycznego, w porównaniu  z którymi

szpital miejski, a takim jest Szpital Pra-

ski, ma szanse marne. Pokazuje to do-

brze przyk³ad szpitala na Solcu, uszczê-

œliwionego przekszta³ceniem dwa lata

temu. Nie pomog³o ani odd³u¿enie, ani

radykalne ciêcia kadry i oddzia³ów. Szpi-

tal ponownie generuje d³ugi.

Sprawa pieniêdzy czêsto przewija³a

siê w debacie na posiedzeniu rady. Dy-

rektorzy szpitala i biura odmieniali to

s³owo przez wszystkie przypadki, ma³o

kiedy jednak pada³y inne s³owa jak le-

czenie, pacjent, misja. Debata urzêdni-

ków i czêœci rady spo³ecznej przypomi-

na³a dialog œlepego z g³uchym. Osobi-

Szpital Praski - trzecie podejœcie

œcie nie mog³em siê doprosiæ odpowiedzi

na pytanie, dlaczego akurat s³u¿ba zdro-

wia ma siê samofinansowaæ, skoro mia-

sto dok³ada setki milionów z³otych do pu-

blicznego transportu i wielu innych za-

dañ. Odpowiedzi nie otrzyma³em i za-

pewne nigdy nie otrzymam, ale pytaæ

warto. Na koñcu posiedzenia rady od-

by³o siê g³osowanie, a ¿e si³a by³a po

stronie reprezentantów ratusza - pozy-

tywna opinia o przekszta³ceniu szpitala

w spó³kê zapad³a wiêkszoœci¹ g³osów

przedstawicieli PO w radzie. Teraz spra-

wa musi stan¹æ na radzie miasta, ale tam

te¿ PO nie bêdzie mia³a problemów, bo-

wiem jej radni stanowi¹ wiêkszoœæ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Byæ mo¿e, znaj¹ Pañstwo moj¹ dzia³al-

noœæ publicystyczn¹ – w Nowej Gazecie

Praskiej, Gazecie Warszawskiej czy na por-

talu spo³ecznoœciowym Twitter. Najbardziej

sam sobie ceniê moj¹ aktywnoœæ jako rad-

nego. Z 60 radnych miasta to ja najwiêcej

razy interweniowa³em w sprawach miesz-

kañców, z³o¿y³em najwiêcej interpelacji i

zapytañ do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jestem autorem licznych uchwa³ i stano-

wisk Rady Warszawy i jej komisji.

Zapewne s³yszeli Pañstwo, ¿e zosta³em

wykluczony z partii Prawo i Sprawiedli-

woœæ. Nie ukrywam, ¿e mam w zwi¹zku z

tym faktem mieszane uczucia. PiS by³o

pierwsz¹ i jedyn¹ parti¹ polityczn¹, któ-

rej by³em cz³onkiem. Na mojej pó³ce stoi

pewna ksi¹¿ka politologiczna z odrêczny-

mi dedykacjami Semki, Kurskiego, Gla-

piñskiego i Parysa z 1993 r. By³em wtedy

w pierwszej klasie liceum. Mój ulubiony

t-shirt mia³ napis: PC - najlepszy spray

przeciw Komuchom... Moja decyzja o za-

anga¿owaniu w PiS by³a wynikiem poli-

tologicznej analizy. W 2001 r. zosta³em

sympatykiem, a cz³onkiem partii w 2002.

Tragedia smoleñska scementowa³a nasze

œrodowisko. Czujê siê emocjonalnie zwi¹-

zany z tymi, z którymi wspólnie prze¿y-

waliœmy ¿a³obê. A w mojej dzia³alnoœci

publicznej kierujê siê pamiêci¹ o Tych,

którzy zginêli 10.04.2010 r.

Decyzjê o wykluczeniu mnie z PiS od-

bieram jako niesprawiedliw¹. Niestety,

znam j¹ tylko z mediów. Niezw³ocznie

po jej otrzymaniu odwo³am siê do S¹du

Kole¿eñskiego. Wewnêtrzne rozgrywki

partyjne i zazdroœæ mniej aktywnych ko-

legów nie powinny decydowaæ o polity-

ce kadrowej partii.

Z drugiej strony, mo¿liwoœæ niezale¿ne-

go sprawowania mandatu radnego jest dla

mnie komfortowa. Odpowiadaj¹c tylko

przed moimi wyborcami mogê byæ bardziej

bezkompromisowy. Zamierzam byæ nadal

dobrym radnym i Pañstwa przedstawicie-

lem w sto³ecznym samorz¹dzie.

Na zakoñczenie pragnê pogratulowaæ

nowo wybranym w³adzom praskiego PiS z

radnym Paw³em Lisieckim na czele. Jego pra-

cowitoœæ i kompetencje doceni³em ju¿ kilka

lat temu, œci¹gaj¹c go do pracy w kierowa-

nym przeze mnie gabinecie politycznym mi-

nistra Mariusza B³aszczaka, szefa KPRM. Je-

stem przekonany, ¿e praska organizacja Pra-

wa i Sprawiedliwoœci bêdzie teraz jeszcze le-

piej s³u¿yæ mieszkañcom dzielnicy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejmaciejowski.pl

Rada wielu

Po¿egnanie z parti¹?

Polskie miasta, a ju¿ najbardziej miasto

sto³eczne Warszawa, prowadz¹ zadziwiaj¹c¹

politykê w zakresie mieszkañ komunalnych.

Zgodnie z przyjêtym w 2008 r. „Programem

komunalnego budownictwa mieszkaniowe-

go”, m.st. Warszawa wybuduje w ci¹gu piê-

ciu lat cztery tysi¹ce lokali mieszkalnych.

Planowane wydatki na ten cel wynosz¹ ok.

600 mln z³, wiêc budowa jednego mieszka-

nia pod wynajem bêdzie nas kosztowaæ 150

tysiêcy z³. Jednoczeœnie miasto pozbywa siê

podobnej liczby (cztery tysi¹ce) mieszkañ

ROCZNIE, w wiêkszoœci odsprzedaj¹c je po

bardzo preferencyjnych cenach lokatorom,

a czêœæ przekazuj¹c w ramach reprywaty-

zacji w³aœcicielom kamienic. I tych, i tam-

tych mieszkañ pozbywa siê razem z lokato-

rami, wiêc ci, którzy aspiruj¹ do nowych

mieszkañ komunalnych, to ca³kiem inne

osoby. Sk¹din¹d to skandal, ¿e miasto nie

zapewnia lokatorom reprywatyzowanych

kamienic zamiennych mieszkañ komunal-

nych; zasada ochrony praw nabytych jest w

tym przypadku systemowo ³amana. Wiem,

¿e nie ma do tego podstaw prawnych, ale

w³adze miasta przez wiele lat nie zrobi³y nic,

by stan prawny zmieniæ, a reprywatyzowa-

nych kamienic jest coraz wiêcej.

Namys³u jednak przede wszystkim

wymaga sytuacja, w której lokale komu-

nalne s¹ równolegle drogo kupowane i

tanio sprzedawane. W wyniku tej opera-

cji zmniejsza siê liczba mieszkañ nale¿¹-

cych do miasta, a osób ustawiaj¹cych siê

w kolejce do wynajmu lokum po bardzo

niskiej stawce czynszu ci¹gle przybywa.

Wbrew potocznemu mniemaniu, usta-

wa o samorz¹dzie gminnym nie wymaga,

by gmina zaspokaja³a potrzeby mieszka-

niowe swoich mieszkañców. Wskazuje tyl-

ko, ¿e budownictwo mieszkaniowe nale¿y

do zadañ w³asnych gminy, co daje miastu

prawo, a nie obowi¹zek inwestowania w

mieszkania komunalne. Konstytucja z ko-

lei stanowi, ¿e w³adze publiczne powinny

przeciwdzia³aæ bezdomnoœci, wspieraæ roz-

wój budownictwa socjalnego i popieraæ

dzia³ania obywateli, zmierzaj¹ce do uzy-

skania w³asnego mieszkania. Popieraæ, a

nie ich w tym wyrêczaæ. Obowi¹zkiem gmi-

ny jest tylko zapewnienie lokali mieszkal-

nych osobom bezdomnym i wykluczonym,

tym, do których mo¿na zastosowaæ kate-

goriê „budownictwa socjalnego”.

Miasto sto³eczne Warszawa posiada 90

tysiêcy mieszkañ komunalnych. W piêciokrot-

nie wiêkszym Nowym Jorku, mieszkañ ko-

munalnych jest tylko 180 tysiêcy. W odró¿-

nieniu od nowojorskich, w warszawskich

mieszkaniach komunalnych mieszkaj¹ ludzie

o ró¿nych statusach maj¹tkowych; niektóre

z nich s¹ nielegalnie podnajmowane, pod-

wy¿szaj¹c w ten sposób dodatkowo dochody

g³ównych najemców. Do eksploatacji miesz-

kañ komunalnych miasto ci¹gle dop³aca -

je¿eli nie w kosztach bie¿¹cych, to przy oka-

zji remontów. Nowy Jork nie móg³by sobie

na to pozwoliæ, mo¿e dlatego, ¿e ma bud¿et

dwadzieœcia razy wiêkszy ni¿ Warszawa.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Mieszkanie dla ka¿dego?

Szpital Praski idzie pod m³otek. Choæ

dopiero za trzecim razem, ale w koñcu

uda³o siê w³adzom miasta uzyskaæ opi-

niê Rady Spo³ecznej szpitala w kwestii

komercjalizacji, czyli przekszta³cenia

szpitala w spó³kê. Rady spo³eczne s¹ cia-

³em doradczym organu za³o¿ycielskiego

poszczególnych placówek s³u¿by zdrowia

– w tym wypadku prezydenta Warsza-

wy – i bez ich opinii z przychodniami i

szpitalami nie mo¿na w zasadzie zrobiæ

nic. Bez wzglêdu na to czy pozytywna,

czy negatywna – opinia musi byæ.

Rady spo³eczne warszawskich placówek

s³u¿by zdrowia powo³ywane s¹ przez Radê

Miasta, a oprócz tego w ich sk³ad wchodzi

przedstawiciel prezydenta i wojewody ma-

zowieckiego. To oznacza, ¿e we wszystkich

Platforma Obywatelska ma samodzieln¹

wiêkszoœæ. W dziewiêcioosobowej Radzie

Szpitala Praskiego PO ma 5 przedstawi-

cieli, SLD - 2 i PiS – 2. Jej sk³ad osobowy

budzi respekt - z PO: pose³ na Sejm, dwie

radne miasta, z-ca dyrektora gabinetu pre-

zydent Gronkiewicz-Waltz; z SLD wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Miasta (czyli ja) i radny

dzielnicy Praga-Pó³noc Ireneusz Tondera;

z PiS: radny miasta i radny dzielnicy.

To w³aœnie tej ostatniej czwórce uda-

wa³o siê - jak dot¹d skutecznie - bloko-

waæ wydanie przez Radê Spo³eczn¹ opi-

nii odnoœnie komercjalizacji szpitala. Z

powodu ich nieobecnoœci na pierwszym

posiedzeniu w tej sprawie, na Radzie za-

brak³o quorum do podejmowania decy-

zji. Na kolejnym za¿¹da³em, aby prze³o-

¿yæ g³osowania na inny termin, bo Rada

powinna najpierw us³yszeæ bezpoœrednio

od przedstawiciela prezydenta, jakie s¹

plany odnoœnie Szpitala Praskiego. Mój

wniosek, oprócz kolegi Tondery, poparli

przedstawiciele PiS oraz pose³ Alicja D¹-

browska. Pozostali cz³onkowie Platformy

Obywatelskiej zagryŸli zêby i z ciê¿kim

sercem wstrzymali siê od g³osu. O deter-

minacji w³adz miasta w tej sprawie œwiad-

czy fakt, ¿e przewodnicz¹cy Rady Spo-

³ecznej – prawa rêka prezydent Gron-

Zag³ada Szpitala Praskiego

kiewicz-Waltz – natychmiast wyznaczy³

nowy termin posiedzenia, przypadaj¹cy

na czas mojego urlopu w zesz³ym tygo-

dniu. Tym razem nast¹pi³a pe³na mobili-

zacja Platformy Obywatelskiej i wszyscy

jej przedstawiciele zag³osowali za pozy-

tywn¹ opini¹ dla przekszta³cenia szpita-

la w spó³kê. Przeciw by³o SLD i PiS.

Co dalej? Obawiam siê, ¿e nie mam do-

brych wieœci. Podejrzewam, ¿e w ci¹gu mie-

si¹ca Hanna Gronkiewicz-Waltz bêdzie chcia-

³a uzyskaæ formaln¹ zgodê Rady Miasta na

komercjalizacjê Szpitala Praskiego, co bê-

dzie tylko formalnoœci¹, bo Platforma Oby-

watelska ma samodzieln¹ wiêkszoœæ w Ra-

dzie Warszawy i jej radni przeg³osowywuj¹

karnie wszystko, co pani prezydent im ka¿e.

Tak wiêc klamka zapad³a. Z placówki, któr¹

poprzedni dyrektor Pawe³ Obermeyer zacz¹³

stawiaæ na nogi, kompletuj¹c jeden z naj-

lepszych w Warszawie zespo³ów lekarzy

specjalistów, Szpital Praski przemieni siê w

spó³kê, której celem bêdzie przede wszyst-

kim generowanie zysku. Dzia³aj¹c jako spó-

³ka szpital skupi siê na tych zabiegach, któ-

re przynios¹ mu dochody, a ograniczy te,

za które Narodowy Fundusz Zdrowia p³aci

ma³o. To oznacza, ¿e mieszkañcy prawo-

brze¿nej Warszawy strac¹ dostêp do wielu

us³ug medycznych, bo szpital uzna je za nie-

op³acalne. W dalszej kolejnoœci, je¿eli pla-

cówka bêdzie dalej generowa³a straty, na-

st¹pi jej prywatyzacja, czyli sprzeda¿ pry-

watnemu w³aœcicielowi. A wtedy w miejsce

Praskiego powstanie luksusowa klinika, w

której bêd¹ siê leczyæ najbogatsi.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

O tym, ¿e prawdziwa cnota krytyk siê nie

boi, pisa³ ju¿ dawno temu Ignacy Krasicki.

Id¹c dalej tym tropem a¿ do czasów wspó-

³czesnych, œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e sen-

tencja ta jest nadal aktualna. Tyle, ¿e trzeba

powiedzieæ sobie jasno, o jak¹ krytykê tu cho-

dzi. Obawiaæ siê mo¿na krytyki konstruktyw-

nej, rzeczowej, wskazuj¹cej alternatywne roz-

wi¹zanie problemu. W takich sytuacjach zwy-

k³o siê mówiæ, ¿e bardzo piêknie mo¿na siê

z kimœ ró¿niæ. Jeœli natomiast mamy do czy-

nienia z krytyka pust¹, wrêcz absurdaln¹,

pozbawion¹ logiki i dobrego smaku - wtedy

robi siê zwyczajnie œmiesznie. Niestety, jed-

nak ostatnio przyjê³o siê to drugie, czyli po-

wszechne i bezgraniczne krytykowanie. W

skali makro dostaje siê premierowi, a w ska-

li mikro obrywa siê Pani Prezydent Warsza-

wy. Katalog rzekomych win Donalda Tuska i

Hanny Gronkiewicz-Waltz rozrós³ siê ju¿ do

takich rozmiarów, ¿e ju¿ nawet satyrycy wziê-

li na warsztat ten temat i drwi¹ z tych, któ-

rzy w tak prosty sposób próbuj¹ w swej bez-

silnoœci i braku argumentów korzystaæ z praw

bycia w opozycji.

Wrzucam tu oczywiœcie kamyczek do

ogródka moich kolegów felietonistów za-

równo z lewej, jak i prawej strony. W ostat-

nim numerze NGP, jak jeden m¹¿ skryty-

kowali Hannê Gronkiewicz-Waltz za para-

li¿ miasta po tym, jak woda zala³a budowê

stacji II linii metra na Powiœlu i trzeba by³o

zamkn¹æ tunel. Pad³ te¿ zarzut, ¿e korki to

jedyne, co uda³o siê zrobiæ przez 6 lat. Rad-

ny Maciejowski w swym ostatnim tekœcie

jeszcze jako cz³onek Prawa i Sprawiedliwo-

œci skrytykowa³ poprzez ironiê. Przecie¿

Pani Prezydent nazwana „Hank¹ Budow-

niczk¹” obieca³a metro i co teraz? Wszyst-

kiemu winna wredna Wis³a i nie wiedzieæ

czemu naziœci. Byæ mo¿e, by³ to tzw. nie-

uprawniony skrót myœlowy lub nieprzeciêt-

ne zdolnoœci profetyczne, bowiem tak siê

z³o¿y³o, ¿e za korki naziœci byli kilka dni

temu odpowiedzialni, kiedy to zamkniêto

ulicê w centrum, aby wydobyæ pokaŸny nie-

wybuch z czasów wojny. Równie dobrze

mo¿na by³o wymyœleæ bajkê o tym, ¿e Pani

Prezydent osobiœcie podk³ada bomby w

mieœcie i w³asnorêcznie dziurawi wiertark¹

tunele. Stawiam dolary przeciwko orze-

chom, ¿e wielu by w to uwierzy³o.

WeŸmy to wszystko na ch³odno. Po

pierwsze, budowa metra czy nawet zwy-

k³ego wiaduktu to nie jest zakup bu³ki i

jogurtu w sklepie osiedlowym. Nie da siê

wszystkiego tak precyzyjnie zaplanowaæ

i wyeliminowaæ wszystkich ryzyk. Z na-

tur¹ i si³¹ wy¿sz¹, podobnie jak z pust¹

krytyk¹, nikt jeszcze nie wygra³.

I w³aœnie za pust¹ krytykê i obra¿anie

najwy¿szych w³adz RP radny Maciejowski zo-

sta³ wyrzucony z PiS. Jako ciekawostkê mo¿-

na dodaæ, ¿e decyzjê o wykluczeniu podejmo-

wa³ i og³asza³ rzecznik dyscypliny partyjnej,

zwany meleksem. Znany swego czasu z za-

mi³owania do golfa i rajdów wózkami golfo-

wymi pod wp³ywem m.in. gor¹cego cypryjskie-

go s³oñca. Grunt to odpowiedni ludzie na od-

powiednim miejscu, z bogatym baga¿em do-

œwiadczeñ  w uchylaniu siê od p³acenia kar.

Najlepiej by³oby, gdybyœmy ocenê dzia-

³añ rz¹dz¹cych i opozycji pozostawili wybor-

com. To najprostszy sposób przekonania siê,

czy ktoœ zas³u¿y³ na krytykê, czy na kredyt

zaufania. Nie pope³nia b³êdów ten, kto nic

nie robi. Ten, kto realizuje nowe inwestycje

lub remontuje ju¿ istniej¹ce, bierze na sie-

bie odpowiedzialnoœæ, nara¿a siê na ryzyko

i krytykê. W tym ca³y sêk, aby by³a to kry-

tyka konstruktywna. A z ostatniej chwili pra-

gnê donieœæ, ¿e otwarta zosta³a Marsza³kow-

ska, oddany zosta³ nowy wiadukt na Mo-

dliñskiej, a lada dzieñ otwarte bêd¹ wiaduk-

ty na P³udach i Choszczówce. Korki na Bia-

³o³êce przesz³y wiêc ju¿ definitywnie do hi-

storii. Ponadto zakoñczyliœmy w terminie

rozbudowê Szko³y Podstawowej 257 przy ul.

Podró¿niczej i dziêki temu stworzyliœmy

nowe miejsca do nauki dla 100 zerówkowi-

czów i pierwszoklasistów.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Krytyka bardzo polityczna

ZMIANA SIEDZIBY!
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Chodecka 2

informuje, ¿e z dniem 10 wrzeœnia 2012 r.

rozpoczê³o pracê w nowej siedzibie

przy ul. Œw. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

(wejœcie klatka nr II).

Filia Nr1 (parter), tel. 22 277-02-00.

Administracja (I piêtro), tel. 22 277-02-50.
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Wrzesieñ - pamiêtamy
pocz¹tku wojny walczy³ w Dywi-
zji gen. Maczka; jest kawalerem
Francuskiej Legii Honorowej.

Na spotkaniu w³adz dzielnicy
z kombatantami 3 wrzeœnia
ppor. Marian Nidziñski, ppor.
Stefan Rosa i mjr Marian S³a-
wiñski odznaczeni zostali Krzy-
¿em ZWYCIÊZCOM 1945. Za
pomoc i u³atwianie dzia³alnoœci
kombatanckiej, za troskê o pa-
miêæ historyczn¹, najwy¿szym
kombatanckim odznaczeniem

„Odznak¹ za zas³ugi dla ZKRPi
BWP” Zarz¹d G³ówny tej orga-
nizacji wyró¿ni³ Leszka Jarosza,
Marzenê Kujawê i Zofiê Kochan
(nasz¹ Kole¿ankê redakcyjn¹).

Listami gratulacyjnymi od
w³adz dzielnicy Targówek i pre-
zesa Zarz¹du G³ównego ZKR-
PiBWP uhonorowano siedmiu
kombatantów, którzy w 2012
roku ukoñczyli lub ukoñcz¹ 90
lat. Obok Czes³awa Fiertaka,
Kazimierza KuŸnickiego, Henry-
ka Kuckowskiego, Karola Mar-

czaka, Józefa Sulimierskiego i
Romualda Wierzbickiego, w
grupie tej  by³a  Jadwiga Jab³oñ-
ska – ¿o³nierz I Armii WP, która
szlak bojowy przesz³a w bryga-
dzie saperów; po wojnie bra³a
udzia³ w rozminowywaniu tere-
nów; po zwolnieniu z wojska ak-
tywnie dzia³a³a spo³ecznie;
obecnie przebywa w Domu Po-
mocy Spo³ecznej „Kombatant”.

Za wspó³pracê i pomoc œro-
dowiskom kombatanckim w ich
statutowej dzia³alnoœci oraz tro-
skê o miejsca pamiêci narodo-
wej na Targówku, na wniosek
Spo³ecznej Rady Kombatanc-
kiej Targówka – w³adze dzielni-
cy uhonorowa³y dyplomami i po-
dziêkowaniem dwunastu kom-
batantów i siedem osób wspó-
³pracuj¹cych oraz Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Bródno”, Zwi¹-
zek Emerytów, Rencistów i In-
walidów – Oddzia³ Rejonowy
Targówek, Spó³dzielcze Domy
Kultury „Junona” i „Podgrodzie”.

Burmistrz Grzegorz Zawi-
stowski podziêkowa³ p³k. Cze-
s³awowi Lewandowskiemu.

Uroczystoœæ uœwietni³ koncert
pieœni patriotycznych, œpiewanych
chóralnie i solo przez uczniów
szkó³ z Targówka. Program przy-
gotowa³a i poprowadzi³a Agniesz-
ka Drzewska z Gimnazjum nr 145.

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

dokoñczenie ze str. 1

na swojej w³asnej konstrukcji.
Woda utworzy³a pod nim wyrwê
wysokoœci 11 metrów i d³ugoœci
64. Uby³o spod jego dolnej p³y-
ty 6,5 tys. m3 ziemi wymiesza-
nej z wod¹. Wyrwa jest wype-
³niona wod¹ do wysokoœci 2
metrów. Naprawa – wedle bu-
downiczych II linii metra – po-
trwa dwa, do czterech miesiê-
cy. Mówili o tym na konferencji
prasowej - wiceprezydent War-
szawy Jacek Wojciechowicz,
prezes Metra Warszawskiego
Jerzy Lejk i Mustafa Tuncer, dy-
rektor projektu w konsorcjum
AGP Metro Polska. Sceptycy
twierdz¹, ¿e termin jest niereal-
ny, zaœ budowniczowie przy-
znaj¹, ¿e trudno jest podaæ do-
k³adny termin otwarcia tunelu
pod Wis³ostrad¹, st¹d stosunko-
wo szerokie wide³ki czasowe.
Przyznaj¹ równie¿, ¿e zadanie
bêdzie niezwykle trudne, trzeba
bowiem wype³niæ gruntem ow¹
wyrwê i dodatkowo j¹ umocniæ
– o sposobach umacniania nie
mówiono, najbardziej prawdo-
podobny jest jakiœ rodzaj za-
gêszczania gruntu. Na razie
przygotowano malownicze ob-
jazdy bulwarami nadwiœlañski-
mi - w kierunku pó³nocnym i uli-
cami Powiœla - w kierunku po³u-
dniowym. Nowa organizacja ru-
chu sprawi³a, ¿e przepustowoœæ
objazdu znacz¹co wzros³a i jest
bardziej zbli¿ona do przepusto-
woœci niegdysiejszej drogi w³a-
œciwej (przez tunel Wis³ostrady).

Pokazówka na budowie

Tymczasem Anna i Maria, tar-
cze TBM, przebi³y siê przez
œcianê szczelinow¹ i minê³y sta-
cjê Rondo ONZ. Dotar³y tu nie-
mi³osiernie utyt³ane, wiêc s¹
myte i poddawane przegl¹dowi
technicznemu, podczas którego
zostan¹ m.in. wymienione tar-
cze skrawaj¹ce, dyski i ostrza.
Potem czeka je obie nowe za-
danie – przepychanie siê w kie-
runku przeciwleg³ej œciany, po-
nowne przejœcie przez ni¹ i bu-
dowa tunelu ³¹cz¹cego tory roz-
jazdowe z wentylatorni¹.

Zanim tu dotar³y, jedna z nich
zaprezentowa³a swoje mo¿li-
woœci. To taka trochê pokazów-
ka, jak przypuszczamy, w celu
odwrócenia uwagi od zalanej
stacji Powiœle i nieczynnego
tunelu pod Wis³ostrad¹. Acz-
kolwiek oczywiœcie ka¿dy pre-
tekst jest dobry, by pokazaæ jak
pracuje ten cud nowoczesnej
techniki i technologii. Anna
wgryz³a siê w zachodni¹ œcia-
nê szczelinow¹ komory rozjaz-
du za Rondem ONZ, na oczach
zaproszonych goœci – przed-
stawicieli wykonawców, inwe-
stora – czyli miasta – i mediów.
Oczywiœcie, to spektakularne
wydarzenie mogli œledziæ na
¿ywo telewidzowie. A by³o na
co popatrzeæ i czego pos³u-
chaæ. Piski, zgrzyty, widowisko-
wo pêkaj¹ca i krusz¹ca siê
œciana, wyp³ywaj¹ca z pêkniêæ
szara piana, ³ami¹ce siê jak
zapa³ki zbrojenia z w³ókna
szklanego i wreszcie tarcza
skrawaj¹ca, wynurzaj¹ca siê
powoli z czeluœci tunelu.

Anna musi wróciæ na Powi-
œle, przedtem czeka j¹ demon-
ta¿ i wyci¹ganie na powierzch-
niê. Najpierw jednak ma zakoñ-
czyæ swoj¹ misjê na obecnym
odcinku, a stanie siê to wów-
czas, kiedy dotrze do wentyla-
torni  i przy stacji Centrum wy-
kona ³¹cznik techniczny miêdzy
I i II lini¹ metra. Na razie trud-
no przewidzieæ, kiedy maszy-
na znajdzie siê w tunelu pro-
wadz¹cym do stacji Powiœle.
Wszystko zale¿y od tego, kie-

dy budowniczowie uporaj¹ siê
z zalan¹ stacj¹ i podmytym tu-
nelem Wis³ostrady.

Wentylatornia potrzebna jak powietrze

Bez tego obiektu nie funkcjo-
nuje ¿adna podziemna budow-
la. Tak jest równie¿ w przypad-
ku metra, z t¹ ró¿nic¹, ¿e wyma-
gania s¹ tu szczególnie restryk-
cyjne, ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ
osób przewijaj¹cych siê dzien-
nie przez podziemne obiekty
metra. Dodatkowym utrudnie-
niem jest ruch poci¹gów. Powie-
trze musi cyrkulowaæ w tunelach
w sposób umo¿liwiaj¹cy sk³a-
dom swobodny przejazd, bez
koniecznoœci pchania przed
sob¹ kumuluj¹cych siê mas po-
wietrza, które (gdyby nie wenty-
latornia) by³yby w naturalnym
procesie zasysane do tuneli.

By wybudowaæ wentylatorniê
szlakow¹, trzeba by³o wywieŸæ
na powierzchniê ziemi 15 tys. m3

ziemi. Jej fundamenty siêgaj¹ na
g³êbokoœæ 18 metrów. Jest dwu-
piêtrowa, ma od 16 do 20 me-
trów szerokoœci i 90 metrów d³u-
goœci, a znajduje siê pomiêdzy
stacjami Œwiêtokrzyska i Rondo
ONZ. System, jaki w niej zosta-
nie zastosowany sprawdzi³ siê
ju¿ na I linii metra. Jest to sys-
tem nawiewno-wywiewny rewer-
syjny. Podstawowy mechanizm
jego dzia³ania polega na dosto-
sowaniu kierunku ruchu powie-
trza do warunków zewnêtrz-
nych. W ciep³ych miesi¹cach
œwie¿e powietrze jest pobierane
na stacjê (przez wentylatorniê
stacyjn¹) i po odebraniu ciep³a
wypychane przez wentylatorniê
szlakow¹ na zewn¹trz. W zim-
nych miesi¹cach powietrze jest

dokoñczenie ze str. 1

pobierane na szlaku (przez wen-
tylatorniê szlakow¹) i usuwane
na zewn¹trz poprzez wentylator-
niê stacyjn¹. Do stacji dochodzi
w ten sposób ogrzane powie-
trze. Zasysanie i wypychanie
powietrza zapewniaj¹ wentylato-
ry rewersyjne, osiowe. Nie s¹
one ciche, wiêc w wentylatorni
montuje siê specjalne t³umiki
akustyczne. Zapotrzebowanie
powietrza na 1 km trasy metra
jest du¿e i wynosi 350 tys. m3/h.

Powróæmy jeszcze na mo-
ment do wspomnianego ju¿ tzw.
efektu t³oka powietrznego. Po-
ruszaj¹cy siê w tunelu poci¹g,
sprê¿a przed sob¹ powietrze,
za nim zaœ wytwarza siê strefa
obni¿onego ciœnienia. Powsta-
je cyrkulacyjny ruch powietrza
w obu równoleg³ych tunelach
szlakowych, zgodny z ruchem
poci¹gów. By wyeliminowaæ ten
problem, podczas budowy I li-
nii metra, na obu krañcach ka¿-
dej stacji, zastosowano ³¹czni-
ki wentylacyjne o powierzchni
oko³o 90 m2 ka¿dy. Dziêki temu
znacz¹co zmniejsza siê iloœæ
powietrza wt³aczanego przez
poci¹g do hali peronowej. Ta
metoda zostanie równie¿ zasto-
sowana przy budowie II linii.

El¿bieta Gutowska

Mimo wprowadzenia do porz¹dku obrad projektu drugiej

uchwa³y, sesja trwa³a tylko 35 minut. Protokó³ z sesji XXXIII,

po wniesieniu poprawki przez Joannê Mroczek, przyjêto 12

g³osami, przy 10 wstrzymuj¹cych siê.

Wszyscy g³osowali za podjêciem uchwa³y, wczeœniej pozy-
tywnie zaopiniowanej przez komisje merytoryczne. Dziêki dota-
cji celowej zaproponowano zwiêkszenie œrodków finansowych
do dyspozycji  dzielnicy Targówek o kwotê 1 820 000 z³, z prze-
znaczeniem na adaptacjê budynku przy ul. Chodeckiej 2 na
potrzeby ¿³obka. Zwi¹zane z tym zmiany za³¹cznika dzielnico-
wego do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2012 znalaz³y siê w
uchwale, która popar³o 23 radnych.

Równie¿ jednomyœlnie, 22 g³osami, podjêto uchwa³ê o zmia-
nie sk³adu osobowego komisji rewizyjnej. Miejsce Krzysztofa
Miszewskiego, który z³o¿y³ rezygnacjê, zajê³a Lilianna Lach z
Klubu Radnych Niezale¿nych.

Po³owê czasu obrad wype³ni³y interpelacje, zg³oszone przez:
Macieja Jankiewicza, Joannê Mroczek, Jêdrzeja Kunowskiego,
Mi³osza Stanis³awskiego i Annê Moczulsk¹. Poruszono m.in.
sprawy porz¹dku na placach zabaw, monitoringu w Parku Wie-
cha, sklepu z alkoholem, odzyskanych czêœci terenów Bródna,
nowej umowy œmieciowej, systemu wypo¿yczania rowerów Ve-
turilo, dzia³alnoœci DOSiR. Po z³o¿eniu interpelacji na piœmie
radni otrzymaj¹ odpowiedzi tak¿e w formie pisemnej.             K.

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek
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Metro z problemami

Promocja czytelnictwa i wsparcie dzia³añ biblioteki dzielnicowej w pozyskiwa-

niu zbiorów - takie cele przyœwieca³y organizatorom imprezy w Parku Wiecha 9

wrzeœnia. W programie imprezy znalaz³o siê m.in.: g³oœne czytanie bajek/wier-

szyków dla dzieci; prezentacja twórczoœci poetyckiej mieszkañców Targówka (ze

zbioru wydanego staraniem Biblioteki Publicznej na Targówku); 2 konkursy mu-

zyczne (dla doros³ych i dla dzieci), polegaj¹ce na odgadniêciu, z jakiego filmu

pochodzi muzyka i jakiej ksi¹¿ki jest ekranizacj¹; rysowanie przez dzieci ich ulubio-

nych bohaterów ksi¹¿ek; stoisko „Tania ksi¹¿ka”. Monika Cieœlak bibliotekarka

ze Œródmieœcia poleca³a ksi¹¿ki, warte przeczytania. Do „Skrzyneczki marzeñ”

uczestnicy imprezy wrzucali pomys³y na „Wymarzony Targówek”. Mo¿na by³o

porozmawiaæ z organizatorami imprezy: przewodnicz¹c¹ Magdalen¹ Janiak-

Jaskó³owsk¹ i cz³onkami Klubu Ruchu Palikota Warszawa Targówek. Najwa¿niejsz¹

czêœci¹ wydarzenia by³o wsparcie zbiórki ksi¹¿ek dla bibliotek w dzielnicy, organi-

zowanej przez Bibliotekê Publiczn¹ pod has³em „Stara ksi¹¿ka w nowym miejscu”.

Zbiory uda³o siê powiêkszyæ o oko³o 300 egzemplarzy.

Wiosn¹, dziêki apelowi Klubu Ruchu Palikota podpisanemu przez 3500 mieszkañców,

bibliotekom Targówka przyznano 60000 z³ na zakup nowych ksi¹¿ek.                     K.

Kochajmy ksi¹¿ki


