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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

dokoñczenie na str. 5

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
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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

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!

W paŸdzierniku specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

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!

Po zbiórce w klimatycznej

Kawiarni „Stara Praga” przy

ul. Targowej 18 i odprawie na

trasê wyruszy³o 50 za³óg.

Liczba pojazdów by³a ograni-

czona, choæ chêtnych zg³osi-

³o siê znacznie wiêcej. Decy-

dowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ.

Dla za³óg przygotowano

trudne zagadki nawigacyjne

i pytania dotycz¹ce historii

Pragi. Rajd i tym razem z

Praskim Stowarzyszeniem

Mieszkañców „Micha³ów”

wspó³tworzy³o „Stado Bara-

nów” – grupa mi³oœników nie-

typowych staroci. Wœród po-

jazdów wiêcej ni¿ w minio-

nych latach by³o samocho-

dów zagranicznych marek,

zabrak³o te¿ najstarszych

maszyn – w rajdzie mog³y

uczestniczyæ auta wyprodu-

Praski rajd pojazdów

zabytkowych 2012
Ju¿ po raz trzeci odby³ siê Praski Rajd Pojazdów

Zabytkowych „Stara Praga – Micha³ów”. W sobotê 29

wrzeœnia, w dniu Œwiêtego Micha³a, który zapewni³ piêkn¹

pogodê uczestnikom i widzom, uczczono w ten sposób

tak¿e pamiêæ o za³o¿ycielu tej czêœci Pragi, ksiêciu

Michale Radziwille. By³o to zapewne ostatnie tak du¿e

wydarzenie w tym roku, poniewa¿ nie odbêdzie siê znane

z lat poprzednich Œwiêto Szmulowizny i Micha³owa,

zapewniaj¹ce liczne atrakcje okolicznym mieszkañcom.

„Jest taka kamienica na

Pradze”, wybudowana naj-

prawdopodobniej w roku

1912 przez Œl¹zaka, Karola

Dybicza, który wzbogaci³ siê

na budowie kamienic na Gro-

chowie. Budynek charaktery-

zowa³ wysoki standard wy-

koñczenia i przemyœlane roz-

wi¹zania funkcjonalne. Wiêk-

szoœæ zewnêtrznych detali

nie przetrwa³a do dziœ, ale

by³y widoczne jeszcze w la-

tach 80. ubieg³ego wieku.

Wyeksploatowany do cna

budynek trafi³ w 1994 roku do

rejestru zabytków. W za-

mkniêtej dziœ bramie s¹ na-

dal widoczne resztki œwietno-

œci w postaci marmurowych

ok³adzin, szybek ze szlifowa-

nego szk³a czy okienka do

stró¿ówki. Przy wejœciu do

klatki schodowej by³y zainsta-

lowane dzwonki do poszcze-

Jest taka kamienica

na Pradze
Kamienica na rogu ul. 11 Listopada i Targowej pod nu-

merem 84 to nie anonimowa sypialnia, jakich dziœ wiele,

ale ma³a ojczyzna dla piêciu pokoleñ mieszkañców, w tym

rodziny pana Jacka Natorffa, autora prezentacji przed-

stawionej w Muzeum Warszawskiej Pragi.

gólnych mieszkañ – pierwo-

wzór domofonu, a na piêtrach

piêkne ¿yrandole. Do dziœ

zachowa³y siê malowid³a na

sufitach i zaworki gazu z cza-

sów tu¿ po wybudowaniu ka-

mienicy, kiedy schody oœwie-

tla³y lampy gazowe. Do

mieszkañ wchodzi³o siê nie-

gdyœ tak¿e po czerwonych

dywanach biegn¹cych przez

wszystkie piêtra. Projektant

pomyœla³ o bocznej klatce

20 grudnia – ten termin

oznacza, ¿e do newralgicznej

daty 31 grudnia, po której to

trzeba zwróciæ owe œrodki,

pozostaje 11 dni i istnieje

du¿e ryzyko niewywi¹zania

siê z odbiorów. Dlaczego tak

wa¿ny jest termin 31 grudnia?

Jest terminem ostatecznym,

nieodwo³alnie ostatecznym,

bowiem kilka przesuniêæ mia-

³o ju¿ miejsce. Umowa na

modernizacjê i rozbudowê

Czajki jest tak skonstruowa-

na, ¿e ostateczne odbiory

wszystkich elementów inwe-

stycji – oczyszczalni, syste-

mu przesy³u œcieków i spalar-

ni osadów - musz¹ byæ zsyn-

chronizowane. Oznacza to,

¿e ca³oœæ musi byæ przeka-

Co z t¹ Czajk¹?
Oto, co mo¿na by³o us³yszeæ w plotkarskich, a jedno-

czeœnie uwa¿aj¹cych siê za dobrze poinformowane,

krêgach stolicy na pocz¹tku miesi¹ca - trzeba bêdzie

zwróciæ 1 mld z³ unijnej dotacji do budowy oczyszczalni

œcieków Czajka. Powód? Dramatyczne opóŸnienia w

odbiorach kolejnych fragmentów tej gigantycznej inwe-

stycji i przesuniêcie terminu oddania zmodernizowanej

Czajki wraz ze spalarni¹ osadów œciekowych na 20 grudnia

tego roku.

dokoñczenie na str. 3

Impreza odby³a siê w ple-

nerze, na terenie oœrodka

stowarzyszenia – Centrum

Pomocy Wzajemnej „Dom za

Bram¹”

Do udzia³u w pikniku zapro-

szeni zostali mieszkañcy Pra-

gi, a w festiwalu udzia³ wziêli

uczniowie praskich szkó³ pod-

Mikrofon praski
6 paŸdziernika Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

zorganizowa³o II edycjê Festiwalu Piosenki Dzieciêcej

MIKROFON PRASKI oraz PIKNIK RODZIN PRASKICH.

stawowych. Goœciem specjal-

nym uroczystoœci by³ senator

Marek Borowski.

Znaj¹c bardzo dobrze œro-

dowisko, potrzeby, potencja³

i uzdolnienia dzieci stowarzy-

szenie postanowi³o daæ im

szansê zaistnienia na scenie,

Dziura wielkoœci kilkunastu

metrów kwadratowych po-

wsta³a u zbiegu ulic Œwiêto-

krzyskiej i Szkolnej, popêka-

³a jezdnia, osunê³o siê ogro-

dzenie na budowie II linii me-

tra, na stacji Œwiêtokrzyska.

Kostka brukowa przypomina-

³a rozsypane puzzle, widaæ

by³o ods³oniête fundamenty

budynku. Znów zamkniêto

dla ruchu Marsza³kowsk¹, w

wielu budynkach wy³¹czono

pr¹d, gaz, wodê i ciep³o.

Po doœwiadczeniach z tu-

nelem Wis³ostrady od razu

rozpoczê³y siê spekulacje, co

tym razem zawini³o – czy¿by

znów wody gruntowe? Ry-

ch³o okaza³o siê jednak, ¿e

tym razem by³ to uszkodzo-

ny wodoci¹g, który najpraw-

dopodobniej rozszczelni³ siê

na skutek prac w tunelu me-

tra. Woda zala³a wszystkie

instalacje na Œwiêtokrzyskiej

- œwiat³owodowe kable tele-

komunikacyjne, dwa wodo-

ci¹gi, kable energetyczne,

rury doprowadzaj¹ce ciep³¹

wodê, rury kanalizacyjne i

Metro - od awarii

do awarii
Nie bêdziemy ju¿ wiêcej pisaæ o limitach awarii na

budowie II linii metra, ¿eby nie zapeszyæ. I znów siê sta³o

– w miniony pi¹tek parali¿ centrum miasta, ewakuacja.

By³o bardzo groŸnie, bowiem ziemia na ulicy Szkolnej

osunê³a siê tu¿ u stóp budynku mieszkalnego. Do drzwi

setki lokatorów nad ranem zapukali policjanci z katego-

ryczn¹ proœb¹ o opuszczenie domu.
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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
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Jest taka kamienica

na Pradze
schodowej, czyli schodach

kuchennych, którêdy wno-

szono zaopatrzenie i lokum

dla panny s³u¿¹cej na ku-

chennej antresoli.

Budynek znajdowa³ siê na

skraju zabudowy ówczesnej

Pragi. Ulic¹ 11 Listopada bie-

g³a bowiem granica esplana-

dy fortu Œliwickiego i lokowa-

no tam wy³¹cznie zabudowa-

nia wojskowe. Dopiero w la-

tach 30. powsta³ przy ul. Ra-

tuszowej Instytut Radiotech-

niczny. W 1935 roku zorgani-

zowany tu zosta³ dzia³ tele-

wizji, który by³ pierwsz¹ tak¹

polsk¹ placówk¹ i jedn¹ z

pierwszych na œwiecie. Po

s¹siedzku wybudowano

wówczas tak¿e szko³ê me-

chaniczn¹ przy Targowej 86.

W tak po³o¿onym i dobrze

wyposa¿onym budynku

mieszka³o siê wygodnie, nic

wiêc dziwnego, ¿e z biegiem

czasu a¿ piêæ mieszkañ wy-

najmowa³a w nim rodzina

Jacka Natorffa, pocz¹wszy

od pradziadków, którzy za-

mieszkali w kamienicy nied³u-

go po jej wybudowaniu.

Losy rodzinne œciœle po-

wi¹zane s¹ w linii mêskiej z

dziejami Warszawskiego To-

warzystwa Wioœlarskiego, a

w linii ¿eñskiej ze s³ynn¹

prask¹ szko³¹ dla dziewcz¹t

– Pensj¹ Zofii £abusiewicz.

Dziêki temu, ¿e kamienica

przetrwa³a szczêœliwie obie

wojny œwiatowe, ocala³y bez-

cenne rodzinne fotografie,

dokumenty i drobne pami¹t-

ki, jak medale mêskich cz³on-

ków rodu honoruj¹ce ich osi¹-

gniêcia sportowe, nie tylko

wioœlarskie.

Jacek Natorff jest czwar-

tym pokoleniem, wyros³ym i

mieszkaj¹cym w tej kamieni-

cy. Choæ córki wyprowadzi³y

siê z Pragi, wci¹¿ istnieje

szansa, ¿e kontynuuj¹c ro-

dzinn¹ tradycjê zechce w ka-

mienicy zamieszkaæ któraœ z

wnuczek, bêd¹c tu szóstym

pokoleniem rodu.

Kr.

Mikrofon praski
zaprezentowania swoich

uzdolnieñ muzycznych, umie-

jêtnoœci interpretacyjnych

oraz repertuaru. Poza kon-

kursem zaprezentowa³ siê

zespó³ HOPE 4 STREET,

dzieci ze œwietlicy socjotera-

peutycznej „Ma³y Ksi¹¿ê”.

Do uczestnictwa w MIKRO-

FONIE PRASKIM zakwalifiko-

wa³o siê 18 wokalistek oraz 2

zespo³y. Wed³ug jury i publicz-

noœci, wszyscy uczestnicy za-

prezentowali bardzo wysoki

poziom. Wytypowanie zwy-

ciêzców by³o trudne. Wszyscy

byli cudowni, wszystkim

nale¿¹ siê gratulacje.

Nagrodzonymi zwyciêzca-

mi zostali:

I miejsce - Wiktoria Ambro-

ziak, uczennica SP nr 118 im.

Przyjació³ Mazowsza, ul.

Leszczynowa 5.

II miejsce - Zuzia Witczak,

uczennica SP nr 10 im. im.

Grzegorza Piramowicza, ul.

Jasielska 5

III miejsce - Julia Komorow-

ska - uczennica SP nr 312 im.

E.Szelburg-Zarembiny, ul.

Umiñskiego 12.

Nagrodê specjaln¹, Z³ot¹

Nutkê, wyró¿nienie jury otrzy-

ma³ Zespó³ SYLABA, ucznio-

wie SP nr 42 z Oddzia³ami

Integracyjnymi.

Laureaci otrzymali statuetki

i nagrody, zaœ wszyscy

uczestnicy - upominki.

dokoñczenie ze str. 1

Projekt strategii, wraz z

uwagami i wnioskami prezy-

denta Warszawy oraz uwa-

gami i wnioskami dzielnicy

Targówek (³¹cznie ok. 170

stron) radni otrzymali na

dzieñ przed sesj¹. Mi³osz

Stanis³awski, w imieniu klu-

bu radnych PiS, z³o¿y³ wnio-

sek formalny o skierowanie

projektu uchwa³y do komi-

sji. Krzysztof Miszewski wy-

razi³ przekonanie, ¿e choæ

radni dowiedzieli siê póŸno,

warto podj¹æ dziœ pozy-

tywn¹ opiniê, bo bez tego

uwagi Targówka nie bêd¹

uwzglêdnione.

Wiceburmistrz S³awomir

Antonik poinformowa³, ¿e

zarz¹d dzielnicy zaj¹³ siê

projektem strategii dziêki in-

formacjom i inspiracji rad-

nych z klubu PO; w trybie

nag³ym propozycje uwag

przygotowali pracownicy

wydzia³ów urzêdu.

Uwagi mo¿na by³o zg³osiæ,

loguj¹c siê na stronie Mazo-

wieckiego Biura Rozwoju naj-

póŸniej do 28 wrzeœnia; w

przeciwnym razie strategia

nie zawiera³aby wa¿nych dla

Targówka inwestycji.

W za³¹czniku Targówka

zaproponowano dopisanie

takich dzia³añ, jak: minimali-

zowanie marnotrawstwa (w

tym strat energii, przeciwdzia-

³anie wykluczeniu z procesów

rozwojowych obszarów pery-

feryjnych Warszawy); wspar-

cie funkcjonowania i rozbudo-

wa Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych funkcjonuj¹-

cych na terenie gmin; wyko-

rzystanie energii, powstaj¹cej

przy spalaniu odpadów ko-

munalnych; prowadzenie

edukacji w zakresie bezpie-

czeñstwa powodziowego,

budowa zbiorników przeciw-

powodziowych i opracowanie

programów przeciwpowo-

dziowych; w opisie obiektów

dziedzictwa kulturalnego

uwzglêdnienie grodziska na

starym Bródnie, cmentarzy

na Targówku (¯ydowskiego i

Bródnowskiego) oraz zabu-

dowy drewnianej, a wœród

obiektów turystycznych –

Grodziska na Bródnie i Par-

ku RzeŸby oraz dopisanie

Szlaku Wodnego im. Króla

Stefana Batorego. Do zawar-

tych w projekcie potrzeb in-

westycyjnych dopisano 7 po-

stulatów z zakresu transpor-

tu publicznego (m.in. budowê

linii tramwajowych do Z¹bek

i na Bia³o³êkê oraz budowê

parkingów podziemnych),

budowê obwodnic miejskich,

tras (Œwiêtokrzyskiej, Nowo

Zabranieckiej, Trasy i Mostu

Krasiñskiego) oraz przebudo-

wy dróg gruntowych, budowê

dróg S8 i S17; w zakresie kul-

tury i sztuki – budowê pawi-

lonu tematycznego przy Gro-

dzisku na Bródnie i obiektu o

charakterze kulturalno-spo-

³ecznym na Targówku Fa-

brycznym, budowê hali wido-

wiskowo-sportowej dla 25 ty-

siêcy widzów przy Bramie

Bia³ostockiej; rozbudowê in-

frastruktury z zakresu ochro-

ny zdrowia na osiedlu Zaci-

sze Elsnerów, odnowienie i

utrzymanie miejskich zaso-

bów mieszkaniowych (w tym

- przedwojennych); moderni-

zacja sieci telekomunikacyj-

nej i energetycznej; budowa

sieci kanalizacyjnej sanitarnej

i deszczowej zbiorczej.

Danuta Winnicka wyrazi³a

akceptacjê dla wniosków za-

rz¹du i w imieniu klubu rad-

nych niezale¿nych zg³osi³a

propozycje wpisania do pro-

jektu strategii budowy ulicy

Nowo Trockiej oraz moderni-

zacji bazy edukacyjnej, m.in.

termomodernizacji. Po dysku-

sji, radni jednomyœlnie (17

glosami) poparli wpisanie do

projektu budowy kompleksu

oœwiatowego w rejonie ulic:

Gilarskiej – Malborskiej –

osiedla Wilno; 16 g³osami,

przy 1 wstrzymuj¹cym siê –

wpisanie modernizacji i roz-

budowy placówek oœwiato-

wych; 11 g³osami przy 1

wstrzymuj¹cym siê - wpisanie

budowy ulicy Nowo Trockiej.

Propozycjê Tomasza Ci-

chockiego, by w projekcie

umieœciæ budowê Muzeum

Kresowego, popar³o 15 rad-

nych, 3 wstrzyma³o siê od

g³osu.

Uchwa³ê, popieraj¹c¹ uwa-

gi i wnioski prezydenta m.st.

Warszawy oraz dodatkowe

uwagi i wnioski dzielnicy Tar-

gówek do Projektu Strategii

Rozwoju Województwa Ma-

zowieckiego, rada podjê³a

jednomyœlnie, 17 g³osami. W

tej procedurze nie wziêli

udzia³u m.in. Mi³osz Stani-

s³awski i Maciej Jankiewicz,

którzy wczeœniej opuœcili salê

obrad.

W koñcowej czêœci sesji

odby³a siê dyskusja na temat

zakupu lub wypo¿yczenia

elektronicznego systemu do

g³osowania, który zosta³

przetestowany 20 wrzeœnia.

System jest wypo¿yczony do

stycznia 2013 roku. Koszt

zakupu to 15 – 20 tysiêcy z³o-

tych, gwarancja na 24 miesi¹-

ce. Po tych informacjach, po-

danych przez wiceburmistrza

S³awomira Antonika, wniosek

o wprowadzenie elektronicz-

nego systemu do g³osowania

zaakceptowa³o 10 radnych, 4

by³o przeciw, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. W ostatnim g³o-

sowaniu, za bezpoœredni¹

transmisj¹ nastêpnej sesji

opowiedzia³o siê 3 radnych,

9 by³o przeciw, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu.

K.

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wpisaæ siê w strategiê
Zaplanowana na 18 paŸdziernika sesja nie bêdzie trans-

mitowana na ¿ywo w internecie – zdecydowali radni w

g³osowaniu, koñcz¹cym nadzwyczajn¹, XXXVI sesjê, zwo-

³an¹ 27 wrzeœnia na wniosek zarz¹du dzielnicy. G³ównym

tematem obrad by³ projekt uchwa³y w sprawie projektu

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030

roku.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U.

z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1592, ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia

15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy

(Dz. U. Nr 41 poz. 361, ze zm),

ZAWIADAMIAM
w dniu 31 sierpnia 2012 roku w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Prezydenta

m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Zastêpca

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122 Warszawa,

ul. Modliñska 197, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na

kompleksowej budowie ulicy Orchowieckiej na odcinku

od ulicy Mehoffera do torów kolejowych PKP w zakresie

budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, z budow¹

odwodnienia do studni ch³onnych z drena¿em rozs¹czaj¹cym,

przebudow¹ sieci elektroenergetycznej RWE Operator

Sp. z o.o., przebudow¹ oœwietlenia, zabezpieczeniem

istniej¹cych kabli SN obcych operatorów, przebudow¹

sieci teletechnicznej kablowej TP SA, wycink¹ drzew, na

terenie dzia³ek z obrêbu 4-04-22, oznaczonych w

ewidencji gruntów nr 2/1, 2/3, 22/9, 45/4, 4/1, 5/1, 25/1,

46/24, cz. dz. nr 2/2 (po podziale nr 2/5), cz. dz. nr 6 (po

podziale nr 6/2), cz. dz. nr 7/2 (po podziale dz. nr 7/4),

cz. dz. nr 22/4 (po podziale dz. nr. 22/11), cz. dz. nr 24

(po podziale dz. nr 24/2), cz. dz. nr 29/1 (po podziale dz.

nr 29/4, 29/5), cz. dz. nr 46/2 (po podziale dz. nr 46/30),

cz. dz. nr 46/4 (po podziale dz. nr 46/32), cz. dz. nr 46/5

(po podziale dz. nr 46/34), cz. dz. nr 46/6 (po podziale

dz. nr 46/36), cz. dz. nr 46/11 (po podziale dz. nr 46/38)

oraz na terenie dzia³ek z obrêbu 4-04-24, oznaczonych

w ewidencji gruntów nr 14, 24/2, 27/1, 27/2, cz. dz. nr

13/1 (po podziale dz. nr 13/5, 13/6,), cz. dz. nr 13/2 (po

podziale dz. nr 13/8, 13/9), cz. dz. nr 17 (po podziale dz.

nr 17/2), cz. dz. 23/12 (po podziale dz. nr 23/16), cz. dz.

18/9 (po podziale dz. nr 18/20), cz. dz. 18/10 (po podziale

dz. nr 18/22), cz. dz. nr 25/6 (po podziale dz. nr 25/14),

cz. dz. nr 26 (po podziale dz. nr 26/2), wraz z przebudow¹

ulicy Mehoffera w rejonie skrzy¿owania z ulic¹

Orchowieck¹, na dzia³kach nr 1/6, 1/5 z obrêbu 4-04-24

oraz na dzia³ce nr 3/1 z obrêbu 4-04-22 w dzielnicy

Bia³o³êka m. st. Warszawy.

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy

oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,

tel.: 22 51 03 193, pokój nr 301, w godzinach pracy Urzêdu,

do czasu wydania decyzji.

MONTA¯

DRZWI • OKNA

tel. 22 679-23-41

600-925-147

ul. Radzymiñska 116

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w

dniu 27.09.2012 r. zosta³y wywieszone na 21 dni i podane

do publicznej wiadomoœci:

- wykaz nr 12/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej

czêœci gruntu,

- wykaz nr 13/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z u³amkowym udzia³em we w³asnoœci gruntu.
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RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Przychodnia ul. £ojewska 6, tel. (22) 81 14 430

Przychodnia ul. Poborzañska 6, tel. (22) 51 98 520

Przychodnia ul. Rembieliñska 8, tel. (22) 51 91 320

Przychodnia ul. Tykociñska 34, tel. (22) 51 82 665

Metro - od awarii

do awarii

dokoñczenie ze str. 1

Co z t¹ Czajk¹?
zana do u¿ytkowania „w jed-

nym kawa³ku”. Nie jest to

³atwe, bowiem mamy do czy-

nienia z drug¹ co do wielko-

œci (po II linii metra) sto³eczn¹

inwestycj¹ infrastrukturaln¹

wart¹ 3,7 mld z³.

Niepokój szepcz¹cych o

opóŸnieniach jest uzasadnio-

ny, bowiem inwestycja ma za

sob¹ kilka aneksów do umów,

przesuwaj¹cych terminy od-

dania. Oczyszczalnia mia³a

byæ pierwotnie gotowa do

koñca 2010, tymczasem

mamy paŸdziernik 2012, a

trwaj¹ jeszcze budowy zada-

szeñ Zak³adu Farysa i Zak³a-

du Œwiderska. Ruroci¹g prze-

sy³owy z lewobrze¿nej czêœci

stolicy do Czajki mia³ byæ go-

towy latem ubieg³ego roku,

tymczasem dopiero po roku

pop³ynê³y nim pierwsze œcie-

ki. Powiedzmy, ¿e w tym przy-

padku zawini³a pogoda, ulew-

ne, letnie, ubieg³oroczne

deszcze zala³y tê czêœæ sys-

temu przesy³owego œcieków,

która przebiega pod dnem

Wis³y. Nie doœæ, ¿e zalany by³

tunel, to dosta³o siê tarczy

TBM, która w tunelu praco-

wa³a. Naprawa by³a kosztow-

na i trwa³a kilka tygodni, po-

woduj¹c przestój.

I kolejny element – spalar-

nia osadów œciekowych. Mia-

³a byæ gotowa jesieni¹ ubieg³e-

go roku. Tymczasem trwa do-

piero gor¹cy rozruch, na osta-

teczny rozruch wci¹¿ czekamy.

Wraz z przesuniêciem ter-

minu oddania inwestycji z je-

sieni ubieg³ego roku na 30

wrzeœnia tego roku, o blisko

20 mln z³ wzros³o wynagro-

dzenie budowniczych Czajki.

O ile wzroœnie po kolejnym

przesuniêciu na 20 grudnia?

Nie wiadomo, ale jak do-

nosz¹ dobrze poinformowa-

ni, termin zosta³ przesuniêty

równie¿ ze wzglêdu na ko-

niecznoœæ wykonania dodat-

kowych prac: instalacji elek-

trycznych, automatyki i dodat-

kowych systemów, odprowa-

dzaj¹cych wodê z tunelu pod

dnem Wis³y, jako ¿e te do-

tychczas zastosowane s¹

niewystarczaj¹ce.

Postanowiliœmy dowie-

dzieæ siê u Ÿród³a, jak wygl¹-

da sytuacja w Czajce. Na kil-

ka naszych bardzo konkret-

nych, szczegó³owych i docie-

kliwych pytañ tak oto odpo-

wiedzia³ Roman Bugaj,

rzecznik prasowy MPWiK:

Wszystkie obiekty technolo-

giczne Oczyszczalni Œcieków

Czajka zosta³y zg³oszone

przez wykonawcê do odbio-

ru w terminie okreœlonym w

kontrakcie, czyli do 30 wrze-

œnia br. Oczyszczalnia osi¹-

gnê³a docelowe parametry

pracy i regularnie oczyszcza

œcieki z prawobrze¿nej War-

szawy (od listopada 2010)

oraz z centralnych i pó³noc-

nych dzielnic lewobrze¿nej

Warszawy (od czerwca

2012). Prace wykoñczeniowe

w Stacji Termicznej Utylizacji

Osadów Œciekowych za-

koñcz¹ siê zgodnie z umow¹

30 listopada 2012; trwa teraz

rozruch linii technologicznych

tego obiektu, a stan zaawan-

sowania robót szacowany

jest na ponad 99%.

Obecnie trwaj¹ ostatnie

prace w uk³adzie przesy³o-

wym œcieków, które zosta³y

zlecone po konsultacjach z

Politechnik¹ Warszawsk¹ na

etapie uruchamiania obiektu.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wspo-

mniane prace tocz¹ siê przy

dzia³aj¹cym uk³adzie, który

regularnie przesy³a œcieki z

lewego na prawy brzeg Wis³y.

Cel inwestycji, a tym sa-

mym efekt ekologiczny, który

le¿y w bezpoœrednim zainte-

resowaniu Komisji Europej-

skiej zosta³ osi¹gniêty (War-

szawa nie emituje ju¿ suro-

wych œcieków do Wis³y), dla-

tego pos³ugiwanie siê stwier-

dzeniem o „koniecznoœci

zwrotu dotacji” jest absolutnie

nieuzasadnione, bo taka mo¿-

liwoœæ w przypadku tego pro-

jektu technicznie nie istnieje.

Bardzo wysoki stopieñ

ogólnoœci i trochê PR-u. Od-

powiedŸ stosunkowo ma³o

satysfakcjonuj¹ca, wiêc do

tematu bêdziemy jeszcze

powracaæ.                     (egu)

gazoci¹g. Na miejsce spro-

wadzono s³u¿by miejskie, ra-

townicze i dziesiêæ zastêpów

stra¿y po¿arnej.

Niemal od razu rozpoczêto

pomiary sprawdzaj¹ce, czy

okolicznym budynkom nie za-

gra¿a przemieszczanie. Po-

miary wci¹¿ trwaj¹, trwa rów-

nie¿ sprawdzanie wszystkich

obiektów wokó³ budowanej

stacji metra Œwiêtokrzyska.

Ju¿ po kilku godzinach przy-

st¹piono do umacniania osu-

waj¹cego siê gruntu niskoci-

œnieniowymi betonowymi in-

iekcjami, by po kilkunastu go-

dzinach rozpocz¹æ iniekcje

wysokociœnieniowe. Do dwóch

zagro¿onych budynków

mieszkañcy wchodzili w asy-

œcie policji, jedynie po najbar-

dziej potrzebne rzeczy – ubra-

nia, leki. W sobotê wieczorem

do budynku przy Marsza³kow-

skiej 136 powrócili mieszkañ-

cy 20 lokali. Pozostali bêd¹

mogli wróciæ do swoich miesz-

kañ najprawdopodobniej w

najbli¿szy weekend. Wed³ug

ekspertów grunt pod budyn-

kiem wci¹¿ wymaga wzmac-

niania iniekcjami z betonu. Jest

ju¿ natomiast zgoda na u¿yt-

kowanie drugiego budynku,

naro¿nego biurowca przy

Œwiêtokrzyskiej 20.

Kiedy dosz³o do awarii, pra-

cowa³y w pobli¿u obie tarcze

TBM. Maria pod¹¿a³a w³aœnie

w kierunku stacji Œwiêtokrzy-

ska. W tym czasie Anna roz-

poczê³a dr¹¿enie w stronê

wentylatorni. Wczeœniej obie

przesz³y przez komorê rozjaz-

du za Rondem ONZ, odpycha-

j¹c siê od kolejnych segmen-

tów tunelu za pomoc¹ si³owni-

ków hydraulicznych i k³ad¹c

dolne, betonowe, pó³koliste

tubingi, na których buduje siê

80-metrowe zaplecza tarcz.

Powróæmy na prawy brzeg.

Choæ stacja Kabaty pozosta-

nie t¹, na której bêd¹ wyko-

nywane g³ówne przegl¹dy i

naprawy taboru, to jednak

równie¿ dla prawobrze¿nych

stacji przewidziano istotne

role. Stacja Dworzec Wileñ-

ski bêdzie mia³a trzy perony

technologiczne. Tu bêdzie

mo¿na myæ i sprz¹taæ sk³ady

poci¹gów, a na torach bêdzie

mo¿na zmieniaæ ich kierunek

jazdy. Na stacji Stadion zaœ,

usytuowany pomiêdzy torami

odstawczymi peron technolo-

giczny bêdzie wyposa¿ony w

specjalny kana³, umo¿liwiaj¹-

cy przegl¹dy poci¹gów i wy-

konywanie drobnych napraw.

I na koniec ma³e zestawie-

nie – g³êbokoœæ stacji liczo-

na od powierzchni terenu do

poziomu peronu: Rondo Da-

szyñskiego – 15 m, Rondo

ONZ – 14 m, Œwiêtokrzyska

– 19 m, Nowy Œwiat – 23 m,

Powiœle – 19 m, Stadion – 13 m

i Dworzec Wileñski – 13 m.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

W pierwszej uchwale ma-

j¹tek powsta³y w wyniku re-

alizacji zadania inwestycyj-

nego dla tej szko³y, miano-

wicie modernizacji kuchni,

jest wart nieco ponad 2,4 mln

z³, z czego wartoœæ budynku

stanowi 1,9 mln z³, zaœ 0,5

mln z³ to wyposa¿enie. Mo-

dernizacja objê³a tê czêœæ

budynku szkolnego, w której

znajduj¹ siê dwie kuchnie.

Budynek szkolny doczeka³

siê równie¿ w tym roku ter-

momodernizacji i tej kwestii

dotyczy³a druga uchwa³a.

Wartoœæ inwestycji, na któr¹

sk³ada siê izolacja cieplna

œcian zewnêtrznych wraz z

tynkiem, obróbki blacharskie,

okna i drzwi zewnêtrzne, to

kwota blisko 1,4 mln z³.

Kolejna placówka, której

miasto bêdzie przekazywaæ

maj¹tek powsta³y w trakcie

realizacji inwestycji, to Gim-

nazjum nr 124 im. Polskich

Noblistów na Przytulnej. W

tym przypadku inwestycja

objê³a termomodernizacjê

budynku, zaœ jej wartoœæ to

277,5 tys. z³.

Nastêpna placówka oœwia-

towa, która zostanie wyposa-

¿ona w maj¹tek, to Szko³a

Podstawowa nr 118 im. Przy-

jació³ Mazowsza przy Lesz-

czynowej, w której zmoderni-

zowano i przebudowano

kuchniê. Wartoœæ inwestycji

wraz z wyposa¿eniem kuch-

ni to kwota 746 tys. z³.

Nazwa dla nowej bia³o³êc-

kiej ulicy. Tym razem bêdzie

to Ma³opolska, nazwa wska-

zana we wniosku Biura Geo-

dezji i Katastru Urzêdu m.st.

Warszawy. Tu ciekawostka.

Mieszkañcy zaproponowali

dla tej ulicy nazwê „Bezrad-

noœci Mieszkañców Bia³o³ê-

ki”. A sk¹d pomys³? Z bezrad-

noœci w³aœnie. Tak pisali do

w³adz Warszawy o swojej sy-

tuacji mieszkañcy Brzezin:

„Jesteœmy ofiarami bezw³adu

organizacyjnego w³adz War-

szawy. Wskutek zuchwa³ych

kradzie¿y, w³amañ i rozbojów

grabione jest nasze mienie. Z

zamykanych gara¿y i posesji

s¹ kradzione samochody.

Sprawcy pozostaj¹ bezkarni

i nie mo¿na ich jakoby wy-

kryæ”. Informowali równie¿, ¿e

w kwartale ulic Piasta Ko³o-

dzieja - Staropolska - Kamy-

kowa ofiarami przestêpców

pad³a po³owa posesji, m.in. z

powodu braku oœwietlenia uli-

cy. Mieszkañcy Brzezin uwa-

¿aj¹, ¿e to wstyd, by w odle-

g³oœci kilkunastu kilometrów

od Pa³acu Kultury brakowa³o

utwardzonych dróg i kanali-

zacji. „Brodzimy w b³ocie i

ciemnoœciach. Boimy siê o

zdrowie i ¿ycie dzieci, kiedy

grzêzn¹c w koleinach, po

ciemku wracaj¹ ze szkó³,

mijaj¹c stary, zaniedbany

cmentarz, którego w³adze

miasta nie zamierzaj¹ na-

wet posprz¹taæ i ogrodziæ”.

W tej sytuacji jest zupe³nie

jasne, ¿e nazwa zapropono-

wana przez zdesperowa-

nych mieszkañców nie mia-

³a szans. W³adze miasta z

pewnoœci¹ nie pragn¹ takiej

wizytówki.

Kolejn¹ uchwa³¹ zwiêkszo-

no sk³ad komisji statutowej i

porz¹dku publicznego o Pa-

w³a Tyburca, Zbigniewa Ma-

dziara i Joannê Lewan-

dowsk¹. W komisji bêdzie te-

raz pracowaæ 9 osób.

I tradycyjne zmiany w bu-

d¿ecie – o 1,4 mln z³ zwiêksz¹

siê wydatki na przedszkola,

gros œrodków zostanie prze-

znaczone na dotacje do

przedszkoli niepublicznych.

Kultura, a œciœlej prowadzenie

bibliotek publicznych, wyma-

ga zwiêkszenia wydatków o

50 tys. z³. I jak zwykle – drogi,

drogi, drogi... Na przebudowê

Skarbka z Gór potrzeba 1,7

mln z³, na budowê Wilkowiec-

kiej blisko 0,5 mln z³, na bu-

dowê Po³¹czonej – 0,6 mln z³

i drobniejsze kwoty na inne

ulice: 64 tys. na budowê Da-

niszewskiej, 60 tys. na budo-

wê Drogowej i zbli¿one kwo-

ty na budowê chodników w

ulicach Chudoby i Fleminga.

W granicach 20 tys. z³ na

ka¿d¹ z ulic, zmieszcz¹ siê

wstêpne wydatki na oœwietle-

nie – Ketlinga, Spichrzowej,

Grzymalitów i Zawiœlañskiej.

(egu)

Pod znakiem szkó³,

ulica Bezradnoœci
Bia³o³êccy radni skierowali do Rady Warszawy kilka

wyst¹pieñ o podjêcie uchwa³ dotycz¹cych wyposa¿ania

szkó³ w maj¹tek powsta³y po modernizacjach i przebu-

dowach. Pierwsze dwie uchwa³y odnosi³y siê do Szko³y

Podstawowej nr 314 im. Przyjació³ Ziemi przy Porajów.
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tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

11 X (czwartek) - Integracyjne spotkanie studentów Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku DK Zacisze i Oœrodka Kultury

w Górze Kalwarii. Miejsce: Zamek w Czersku.

13 X (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki” i Akademia Rodzica.

13 X (sobota) godz. 18.00 - „BOOGIE NA ZACISZU” - obchody

15-lecia Klubu Boogie Rock w DK Zacisze. Informacje w

sekretariacie DK Zacisze.

14 X (niedziela) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 12 z³.

17 X (œroda) godz. 11.00-13.00 - Konferencja otwieraj¹ca „IV

Rajd Szlakiem Hymnu” oraz wystawa fotograficzna Zbigniewa

Dardy „Dotyk emocji”. Miejsce: sala konferencyjna Urzêdu

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20.

17 X (œroda) godz. 17.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze.

20 X (sobota) godz. 10.00-13.00 - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

- „Ka¿dy tata niech weŸmie ma³olata” (6-12 lat). Warsztaty

rzeŸbiarskie prowadzone przez Józefa Wilkonia - malarza

ilustracji, wielkiego narratora, artysty wszechstronnego, autora

ilustracji i szaty graficznej do prawie 200 ksi¹¿ek wydanych w

Polsce i na œwiecie. Koszt warsztatów 30 z³ (rodzic + dziecko).

Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy i wp³aty (25 miejsc).

- „Bi¿uteria” - warsztaty filcowania dla m³odzie¿y i doros³ych

(czêœæ I), godz. 11.00-13.00. Cykl obejmuje dwa spotkania

(kolejne 27 X). Op³ata 50 z³ za 2 spotkania.

24 X (œroda) godz. 18.00 - XII Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

Goœcie programu: Micha³ Fogg, Wojciech D¹browski oraz

laureaci Z³otych Liœci Retro. Scenariusz i prowadzenie:

Wojciech D¹browski. Gospodarz wieczoru: Bogdan Falicki.

Wstêp wolny.

24 X (œroda) godz. 15.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków -

spotkanie z m³odzie¿¹.

27 X (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

- „TEATRALNIE MANUALNIE” warsztaty dla dzieci w wieku

4-7 lat, godz. 16.00-17.30. Warsztaty teatralne bêd¹ce po³¹-

czeniem zabaw twórczych i æwiczeñ aktorskich. Temat: „teatr

cieni”. Op³ata 20 z³.

- „Bi¿uteria” warsztaty filcowania dla m³odzie¿y i doros³ych

(czêœæ II) - godz. 11.00-13.00. Cykl obejmuje dwa spotkania

(pierwsza czêœæ 20 X). Op³ata 50 z³ za 2 spotkania.

27 X (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

28 X (niedziela) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 12 z³.

Mogê trochê odetchn¹æ –

przez kilka kolejnych miesiê-

cy, do marca, najprawdopo-

dobniej nie bêdê musia³a

gnaæ na ratunek ptakom za-

murowywanym w ocieplanym

czy tylko remontowanym bu-

dynku. Nie oznacza to jednak

zupe³nych wakacji. Teraz

trzeba siê skupiæ na dopilno-

waniu, by w koñczonych bu-

dynkach pozostawiono pta-

kom ich tradycyjne miejsca

gniazdowania, a tam, gdzie to

niemo¿liwe, zrekompenso-

wano ich zniszczenie. Cza-

sem trzeba stoczyæ o to

ciê¿k¹ i d³ug¹ walkê z inwe-

storem, ale muszê przyznaæ,

¿e zdarzaj¹ siê te¿ przypadki

chêtnej i pe³nej zrozumienia

wspó³pracy.

W tym roku swoje ptasie

interwencje prowadzi³am pod

skrzyd³ami Urzêdu Miasta,

który w ramach tzw. ma³ych

grantów czyli dotacji dla or-

ganizacji pozarz¹dowych sfi-

nansowa³ i nasz projekt

„Chroñmy skrzydlatych przy-

jació³”. Cieszê siê i dziêkujê

urzêdnikom z Biura Ochrony

Œrodowiska, ¿e ratowanie

ptaków gniazduj¹cych w bu-

dynkach uznali za wa¿ne i

warte wsparcia. A ¿e tak jest,

wystarczy informacja, ¿e np.

w Œródmieœciu Warszawy w

budynkach gniazduje ok. 17

gatunków, a ich liczebnoœæ to

ok. 80% wszystkich ptaków

lêgowych na tym obszarze.

Przypominam, ¿e wszystkie

te ptaki s¹ otoczone œcis³¹

ochron¹ prawn¹. Jak to u nas

jednak powszechne, przepi-

sy sobie, a ¿ycie sobie. Czê-

sto siê zdarza, ¿e inwestor

zamawia opiniê ornitolo-

giczn¹ przed remontem jedy-

nie z t¹ myœl¹, ¿eby mieæ

„podk³adkê”, czyli papier, ¿e

jest w porz¹dku. Nie ma na-

tomiast zamiaru stosowaæ siê

do zaleceñ zawartych w opi-

nii. Bywa, ¿e nawet jej nie

czyta. Zwykle wtedy  admini-

stratorzy s¹ zdziwieni, ¿e ktoœ

siê ich „czepia”. Wci¹¿ du¿o

jest sytuacji œwiadomego

³amania prawa, kiedy inwe-

stor wie o potrzebie wykona-

nia opinii ornitologicznej, a

mimo to jej nie zamawia, li-

cz¹c na to, ¿e mu siê „uda”.

By³y te¿ wypadki nie zawinio-

ne przez inwestora – nieste-

ty, w czêœci dzielnic Warsza-

wy nie s¹ wymagane opinie

ornitologiczne. Administrato-

rzy mog¹ nie wiedzieæ, ¿e w

budynku przeznaczonym do

remontu gniazduj¹ ptaki (czê-

sto nie wiedz¹ tego nawet

jego mieszkañcy) i dramat

gotowy. Podobny efekt jest w

sytuacjach, gdy charakter

prac lub budynku nie wyma-

gaj¹ decyzji, wystarczy jedy-

nie z³o¿enie przez inwestora

wniosku do urzêdu.

Wszystko to sprawia, ¿e w

wiêkszoœci ochrona prawna

ptaków pozostaje fikcj¹. Je-

den patrol interwencyjny dzia-

³aj¹cy w stolicy, gdzie w se-

zonie odbywa siê, jak myœlê,

kilkaset remontów, nie jest w

stanie zmieniæ tego smutne-

Wa¿ne „ma³e granty”
Sezon lêgowy ptaków praktycznie mamy za sob¹, choæ

formalnie trwa do 16 paŸdziernika. Wyj¹tkowo wczeœnie

w tym roku odlecia³y do Afryki warszawskie jerzyki. Opu-

œci³y siedliska ju¿ na pocz¹tku sierpnia, choæ zwykle dzie-

je siê to dopiero w po³owie tego miesi¹ca. Niektórzy

mówi¹, ¿e zapowiada to szybkie nadejœcie ciê¿kiej zimy.

Opustosza³y te¿ lokale wróbli, na naszych podwórkach

zrobi³o siê znacznie ciszej.

go obrazu. Gasimy pojedyn-

cze ogniska po¿aru zamiast

mu zapobiec. Dlatego doce-

niaj¹c przyznanie grantu na

ptasi patrol interwencyjny

apelujê do w³adz Warszawy o

jak najszybsze gruntowne

rozwi¹zanie problemu. Prze-

pisy powinny byæ ujednolico-

ne i tak sprecyzowane, by

ochrona ptaków gniazduj¹-

cych w budynkach by³a

rzecz¹ oczywist¹. Mo¿e np. w

ka¿dym wniosku o pozwole-

nie na prace inwestor powi-

nien zobowi¹zaæ siê do za-

pewnienia bezpieczeñstwa

gniazduj¹cym ptakom, a po

ich zakoñczeniu budynek po-

winien byæ odbierany nie tyl-

ko przez inspektora budowla-

nego ale te¿ przez ornitologa?

Na koniec pragnê wyraziæ

wdziêcznoœæ i uznanie

wszystkim osobom, które

zg³asza³y siê z informacjami

na temat prac budowlanych,

zagra¿aj¹cych ptakom i ich

siedliskom. Wydaje siê, ¿e

coraz wiêcej ludzi zna pro-

blem i interesuje siê losem

skrzydlatych s¹siadów. Byæ

mo¿e przynios³y rezultat dzia-

³ania edukacyjne, w tym i tek-

sty w Nowej Gazecie Praskiej.

Zachêcam Pañstwa do obser-

wacji i rozpoznawania ptasich

sytuacji w swoim najbli¿szym

i dalszym s¹siedztwie oraz re-

agowania, gdy ptakom grozi

niebezpieczeñstwo. Od Was

wszystkich zale¿y, czy uda

nam siê powstrzymaæ znisz-

czenie gatunków ptaków

zwi¹zanych z budynkami.

Pamiêtajcie, ¿e gdy zniszczy-

my ich wszystkie siedliska w

naszych domach, zgin¹ z na-

szych ulic i podwórek. Wiosny

i lata w mieœcie stan¹ siê du¿o

smutniejsze. I do tego zjedz¹

nas komary... Czy dopuœcimy

do tego, ¿e wróbel, jerzyk i

kawka bêd¹ w naszym mie-

œcie rzadkoœci¹, jak to siê ju¿

sta³o w wielu miejscach Eu-

ropy Zachodniej?

Renata Markowska

Fundacja „Noga w £apê”

Dni Ubezpieczonego
Do 12 paŸdziernika trwaj¹ Dni Ubezpieczonego w

Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W tych dniach

zapraszamy do placówek ZUS wszystkich zaintereso-

wanych swoj¹ przysz³¹ emerytur¹, wp³ywaj¹cymi

sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne, zasadami

osk³adkowania dzia³alnoœci gospodarczej, kontaktem

z ZUS drog¹ elektroniczn¹.

Wszyscy klienci/ubezpieczeni bêd¹ mieli te¿ okazjê

zapoznaæ siê z bardzo przydatnym narzêdziem do kon-

trolowania stanu konta w ZUS, jakim jest Platforma Us³ug

Elektronicznych. Wystarczy zalogowaæ siê na pue.zus.pl,

z³o¿yæ wniosek o profil PUE. Podczas wizyty w ZUS w

czasie Dni Ubezpieczonego mo¿na taki profil za³o¿yæ i

póŸniej ju¿ na bie¿¹co korzystaæ z dostêpu do spersona-

lizowanego konta ubezpieczonego na PUE. Tak¹ mo¿li-

woœæ szybkiego i komfortowego kontaktu z ZUS wybra³o

ju¿ 22 tysi¹ce Polaków.

Ponadto dy¿ury w wybranych dniach bêd¹ pe³nili eksperci

z Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzêdu Pracy. Zapraszamy!

Inspektorat Warszawa - Praga Pó³noc ul. 11 Listopada 15A,

pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 8.00-15.00.

Mo¿esz pomóc
FUNDACJA DOBRZE ¯E JESTEŒ powsta³a, by wspie-

raæ ludzi dotkniêtych ciê¿kimi chorobami nowotworowymi.

Dzia³a na rzecz godnego ¿ycia w chorobie. Jesteœmy obec-

ni na oddzia³ach warszawskich szpitali. Nasi wolontariusze

pe³ni¹ regularne dy¿ury, podczas których pomagaj¹ pacjen-

tom w drobnych czynnoœciach jak: zakupy, spacery, asysto-

wanie przy badaniach.

Najwa¿niejsza jednak jest rozmowa i bezpoœredni kon-

takt z pacjentem spragnionym uœmiechu, ¿yczliwego s³o-

wa, serdecznego gestu.

Je¿eli zale¿y Ci na dzieleniu siê dobrem, je¿eli staæ Ciê

na serdeczny uœmiech, je¿eli wierzysz tak jak my, ¿e warto

BYÆ dla kogoœ – to w³aœnie na CIEBIE czekamy.

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

10 paŸdziernika godz. 18

Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5, Ursynów

Wejœcie E - Strefa Relaksu Pacjenta

Je¿eli nie mo¿esz przyjœæ, skontaktuj siê z nami za

poœrednictwem e-maila: warszawa@dobrzezejestes.pl

lub pod numerem 791 599 557.

ZTM informuje
Jak potwierdziæ zameldowanie?

Wprowadzenie op³at za poœwiadczenie o

zameldowaniu dzieci na pobyt sta³y lub cza-

sowy skomplikowa³o nieco procedurê wyda-

wania biletów wolnej jazdy dla dzieci z rodzin

wielodzietnych. ZTM, wspólnie ze sto³ecznym

Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich

prowadzi dzia³ania, które pozwol¹ na alter-

natywne, bezp³atne potwierdzanie zameldo-

wania. Ostateczny model zostanie wypraco-

wany niebawem, po przeszkoleniu pracow-

ników ZTM i uzyskaniu przez nich dostêpu

do danych osobowych.

W jaki sposób mo¿na

potwierdziæ zameldowanie?

Ju¿ teraz mo¿na to zrobiæ bezp³atnie, ale

wymaga to trochê cierpliwoœci. Rodzice lub

opiekunowie prawni mog¹ bowiem przedsta-

wiæ w ZTM inne dokumenty poœwiadczaj¹ce

zameldowanie – dostarczyæ poœwiadczenie

na aktach urodzenia dzieci (w tym celu trze-

ba siê udaæ do odpowiedniego urzêdu dziel-

nicy) lub dowody osobiste dzieci. Mog¹ rów-

nie¿ z³o¿yæ w POP-ach przy ul. ¯elaznej 61 i

na wêŸle komunikacyjnym M³ociny specjalny

wniosek o poœwiadczenie danych meldunko-

wych. Reszt¹ zajm¹ siê ju¿ pracownicy ZTM.

W tym przypadku procedura bêdzie d³u¿sza

bowiem wniosek musi zostaæ dostarczony do

Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Pozostaje równie¿ szybsza, odp³atna for-

ma. W tym celu rodzice lub opiekunowie praw-

ni powinni siê zg³osiæ do urzêdu dzielnicy po

zaœwiadczenie o zameldowaniu dzieci na

pobyt sta³y lub czasowy na terenie Warsza-

wy (trwaj¹cy nie krócej ni¿ 3 miesi¹ce), wraz

z informacj¹ o stopniu pokrewieñstwa zamel-

dowanych osób. Za zaœwiadczenie trzeba

zap³aciæ, jest jednak wydawane od rêki. Do-

kument jest wa¿ny przez 2 miesi¹ce.

Powy¿sze rozwi¹zania bêd¹ obowi¹zywa-

³y do czasu udostêpnienia pracownikom ZTM

bazy z meldunkami. Po otrzymaniu dostêpu i

przeszkoleniu pracowników rodzice oraz opie-

kunowie prawni nie bêd¹ ju¿ musieli dostar-

czaæ dokumentów poœwiadczaj¹cych zamel-

dowanie. O terminie wprowadzenia tego roz-

wi¹zania poinformujemy.

Komu przys³uguje uprawnienie?

Uprawnienia do bezp³atnych przejazdów

przys³uguj¹ dzieciom z rodzin wielodzietnych,

w których jest czworo lub wiêcej dzieci, które

nie ukoñczy³y jeszcze 20. roku ¿ycia, ucz¹ siê,

stale lub czasowo zamieszkuj¹ na terenie War-

szawy. W tym celu nale¿y wyrobiæ dziecku

imienn¹ kartê z zakodowanym odpowiednim

uprawnieniem. Wniosek o jej wydanie mog¹

z³o¿yæ rodzice lub opiekunowie prawni dziec-

ka. Uprawnienie obowi¹zuje do koñca termi-

nu wa¿noœci legitymacji szkolnej lub terminu

zameldowania, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

czasu ukoñczenia przez dziecko 20. roku

¿ycia. Utrata uprawnieñ przez jedno z dzieci nie

pozbawia nabytych uprawnieñ pozosta³ych.

Gdzie mo¿na wyrobiæ kartê

dla rodzin wielodzietnych?

Tylko w dwóch Punktach Obs³ugi Pasa-

¿erów - przy ul. ¯elaznej 61 (placówka jest

czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

7.00-20.00), oraz na wêŸle komunikacyjnym

M³ociny (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

7.00-20.00, a w soboty w godz. 9.30-16.30).

Jakie dokumenty s¹ potrzebne

do wyrobienia karty?

Aby otrzymaæ bilet oprócz dokumentów po-

œwiadczaj¹cych zameldowanie nale¿y przed-

stawiæ do wgl¹du dowód osobisty jednego z

rodziców (lub opiekunów prawnych), wa¿ne

na dany rok szkolny (akademicki) legityma-

cje szkolne (studenckie), zdjêcie ka¿dego

dziecka ubiegaj¹cego siê o bilet (podpisane

imieniem i nazwiskiem, z dat¹ urodzenia).

Przy przed³u¿aniu uprawnieñ konieczne jest

dostarczenie posiadanych ju¿ spersonalizo-

wanych kart.

Noga w ³apê
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Tym razem przedstawicie-

le klubów radnych funkcjonu-

j¹cych w pó³nocnopraskiej ra-

dzie zg³osili kandydatów i

siedmioosobowa komisja zo-

sta³a powo³ana. Nie zdo³a³a

ona jednak wy³oniæ swojego

przewodnicz¹cego, bowiem

trzech jej cz³onków zosta³o

powo³anych zaocznie, a rad-

ny Kamil Ciepeñko z PWS

zg³oszony przez swoj¹ kole-

¿ankê z klubu Gra¿ynê Pra-

sek pod koniec sesji XXVIII

stwierdzi³, ¿e nie wyrazi³ zgo-

dy na swoje kandydowanie.

Sytuacja jest  zatem co naj-

mniej dziwna.

Najwa¿niejszym punktem

nowej sesji by³y korekty bu-

d¿etu, z którymi rada upora-

³a siê kwadrans. Najd³u¿ej

jednak trwa³o rozpatrywanie

skarg na zarz¹d dzielnicy.

Rada wprowadzi³a do bud¿e-

tu milion siedemset piêædzie-

si¹t tysiêcy z³otych z nastê-

puj¹cym przeznaczeniem: na

politykê spo³eczn¹ - 150 000

z³otych, na remont ulicy Mar-

kowskiej - 600 000 z³otych i

milion na remonty mieszkañ

dla osób oczekuj¹cych w ko-

lejce na ich przydzia³. Pakiet

stanowisk komisji infrastruk-

tury zaprezentowa³ jej prze-

wodnicz¹cy Kêdzierski. Naj-

istotniejsza - oprócz zamiaru

umieszczenia tablicy pami¹t-

kowej na nieruchomoœci

Strzelecka 8, gdzie mieœci³y

siê ubeckie katownie - doty-

czy³a budynku przy Z¹bkow-

skiej 54, którego mieszkañcy

domagali siê przywrócenia

sprzeda¿y lokali komunal-

nych w zwi¹zku z zakoñczo-

nymi - z ich punktu widzenia

- postêpowaniami roszcze-

niowymi. D³ugotrwa³a deba-

ta z udzia³em mieszkañców

Z¹bkowskiej 54 nie przynio-

s³a prze³omu. Zarz¹d w

zwi¹zku z informacjami o to-

cz¹cym siê postêpowaniu od-

szkodowawczym na rzecz

prawnych spadkobierców by-

³ych w³aœcicieli Z¹bkowskiej

54 nie by³ sk³onny do zmiany

swego stanowiska. Rada jed-

nak przyjê³a stanowisko o po-

nowne przeanalizowanie

sprawy.

Nastêpnie przyst¹piono do

rozpatrywania skarg indywi-

dualnych mieszkañców.

Skarg w sumie by³o tylko

piêæ. Ka¿d¹ z nich radni za-

jêli siê skrupulatnie, zajê³o im

to ponad trzy godziny. Ka¿dy

wnosz¹cy skargê uzyska³

mo¿liwoœæ przedstawienia

swojego punktu widzenia na

forum rady. Debaty mia³y

oczywiœcie swoje t³o politycz-

ne, radni opozycji na ich pod-

stawie próbowali wykazywaæ

bezdusznoœæ i ignorancjê

urzêdników oraz zarz¹du

dzielnicy. Radni PO swojego

zarz¹du nie bronili, wykazu-

j¹c pe³n¹ biernoœæ. Broni³ siê

sam zarz¹d, podkreœlaj¹c, ¿e

w swoich decyzjach kierowa³

siê liter¹ prawa. Dziwne tak-

¿e by³y g³osowania w spra-

wach opinii rady. W dwóch

przypadkach rada nie uzna-

³a winy zarz¹du, przy czym w

jednym przypadku nie uzna-

³a tak¿e jego niewinnoœci. W

jednym przypadku uzna³a

skargê za niezasadn¹, a w

dwóch kolejnych przypad-

kach wnosz¹cy skargi je wy-

cofali, przy czym jedna rodzi-

na uzyska³a poparcie rady w

sprawie wykupu zajmowane-

go lokalu komunalnego, a

druga mo¿liwoœæ ponownego

z³o¿enia dokumentów w

sprawie.

Przyjmowane by³y tak¿e

stanowiska rady. Jedno z

nich, autorstwa radnego Ton-

dery w sprawie przeznacze-

nia mieszkañ bêd¹cych w

dyspozycji m.st. Warszawy

przy ulicach Bia³ostockiej 51

Grodzieñskiej 34 i Jagielloñ-

skiej 47 do dyspozycji miesz-

kañców Pragi Pó³noc i autor-

stwa radnego Ciepieñko w

sprawie obchodów „Rzezi

Pragi”. Oba przesz³y jedno-

myœlnie. Równie¿ jedno-

myœlnie przechodzi³y zmiany

w sk³adach osobowych ko-

misji rady. W ich skutek o

dwoje radnych zmala³a ko-

misja bud¿etu, powiêkszy³a

siê za to komisja kultury i

sportu.

Kolejna sesja 20 paŸ-

dziernika. Na niej radni bêd¹

rozpatrywali projekt dzielni-

cowego za³¹cznika do bu-

d¿etu m.st. Warszawy na

rok 2013.

DCH

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pod znakiem skarg
Skargi na dzia³alnoœæ Zarz¹du Dzielnicy zdominowa³y

XXVIII sesjê pó³nocnopraskiej rady. Przedtem jednak rad-

ni w doœæ szybkim tempie zakoñczyli przerwan¹ sesjê

XXVII, której przebieg zapar³ siê przy powo³ywaniu ko-

misji rewizyjnej.

dokoñczenie ze str. 1

Praski rajd pojazdów

zabytkowych 2012
kowane przed 1987 rokiem.

Nawet te najm³odsze zabytki

budzi³y niek³amane zaintere-

sowanie na ulicach Pragi,

wpisuj¹c siê w jej klimat.

Od ok. godz. 13.00 uczestni-

cz¹ce w rajdzie samochody by³y

prezentowane przed Bazylik¹

NSJ przy ul. Kawêczyñskiej.

Tam te¿ nast¹pi³o og³oszenie

wyników i wrêczenie nagród.

Choæ nie wszyscy sobie dobrze

radzili na trasie – punkty odej-

mowano m.in. za wpisywanie w

kartê rajdu nieistniej¹cych ulic –

przede wszystkim liczy³a siê

dobra zabawa.

Nagrodê specjaln¹ otrzy-

ma³ w³aœciciel volvo 1800 E

o przepiêknej linii nadwozia.

Natomiast z zadañ postawio-

nych przez organizatorów

najlepiej wywi¹za³a siê za³o-

ga jednego z fiatów 126p,

wygrywaj¹c nagrodê g³ówn¹

– Puchar Burmistrza Dzielni-

cy Praga Pó³noc Piotra Za-

lewskiego oraz nagrody rze-

czowe: nocleg w Hostel &

Apartments Stalowa 52 oraz

wina z winnicy Dom Blisko-

wice. Wœród sponsorów im-

prezy znalaz³y siê tak¿e Ka-

wiarnia Stara Praga i Wypie-

ki Kultury. Dziêki tym wszyst-

kim firmom uda³o siê impre-

zê zorganizowaæ, mimo bra-

ku dofinansowania ze strony

urzêdu dzielnicy.                Kr.

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 9 listopada 2012 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

na najem miejsc postojowych w hali gara¿owej

przy ul. Jagielloñska 47 L, Bia³ostocka 51

i gara¿y Grodzieñska 34

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie: o konkursie wywieszone jest od dnia

09.10.2012 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 budynkach z miejscami postojowymi, gara¿ami

wyznaczonymi 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.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza na jesienn¹ edycjê

warsztatów umiejêtnoœci wychowawczych dla rodziców. W ich

trakcie rodzice mog¹ siê dowiedzieæ, jak byæ konsekwentnym

i stawiaæ granice, jak rozwi¹zywaæ konflikty, stosowaæ pochwa-

³y, motywowaæ do nauki oraz do aktywnoœci i samodzielnoœci,

radziæ sobie z nadpobudliwymi czy dorastaj¹cymi dzieæmi,

przez zabawê u³atwiaæ rozwój ma³ych dzieci itd. Celem osta-

tecznym jest nabycie umiejêtnoœci porozumiewania siê z dziec-

kiem i wzmocnienie jego rozwoju. Zajêcia prowadzone s¹ w

formie warsztatowej, z wykorzystaniem wielu praktycznych æwi-

czeñ, przez specjalistów z du¿ym doœwiadczeniem.

Udzia³ w nich mo¿e pomóc rodzicom, którzy zawsze chc¹

dobrze dla swoich dzieci, unikn¹æ wielu pope³nianych nie-

œwiadomie b³êdów wychowawczych.

Warsztaty odbywaj¹ siê w oœrodkach Stowarzyszenia dla

Rodzin, Zespo³ach Psychologiczno-Terapeutycznych:

- „Zacisze” ul. Pszczyñska 26/57, tel. 22 253 49 47, 518 452 047

- „Nowodwory” ul. Nowodworska 35/51, tel. 22 290 53 90,

696 509 924

- „Z¹bkowska” ul. Z¹bkowska 39 m 1,2, tel. 22 619 42 67

Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³aszanie siê telefoniczne:

Do Zespo³u Zacisze: 22 253 49 47; 518 45 20 47

Lub na adres mailowy: sdr.zapisy@interia.pl

Bezp³atne zajêcia dofinansowane s¹ ze œrodków Miasta

Sto³ecznego Warszawy. Mog¹ wzi¹æ w nich udzia³ osoby,

które spe³niaj¹ kryteria projektu.  

Katarzyna Szczepanek - Stowarzyszenie dla Rodzin

Warsztaty dla rodziców

Plac Hallera Projekt to cykl

miêdzypokoleniowych wyda-

rzeñ muzyczno-historycz-

nych stawiaj¹cych sobie za

cel o¿ywienie ¿ycia kultural-

nego w tym miejscu. Projekt

dofinansowano ze œrodków

programu „Seniorzy w akcji”

Polsko-Amerykañskiej Fun-

dacji Wolnoœci oraz Stowa-

rzyszenia Inicjatyw Twór-

czych „ê”. Oprawê muzyczn¹

zapewni³a grupa „Ca³a Pra-

ga œpiewa z nami” powsta³a

w wyniku realizacji przez Sto-

warzyszenie Barwy Kultury

projektu „Aktywna Praga”,

którego celem jest aktywiza-

cja osób 55+ z Pragi Pó³noc,

Pragi Po³udnie i Œródmieœcia

m.in. poprzez realizacjê cy-

klicznych warsztatów muzy-

kowania i wspólnego œpiewa-

nia kawiarnianego. Zespó³

„Ca³a Praga œpiewa z nami”

tworzy œpiewaczka Justyna

Jary, muzycy z warszawskie-

go zespo³u folkowego Czess-

band oraz seniorzy z war-

szawskiej Pragi. Zespó³ siê

wci¹¿ powiêksza, mimo po-

przedzaj¹cych ka¿dy wystêp

¿mudnych prób.

Licznie zgromadzona pu-

blicznoœæ reagowa³a ¿ywio³o-

wo, œpiewaj¹c wraz z zespo-

³em szlagiery praskich knajp

i dansingów sprzed lat. Przy

tej okazji objawi³o siê sporo

talentów wokalnych i tanecz-

nych. Serwowano te¿ domo-

we jedzenie, a zabawê dla

dzieci organizowali zatrudnie-

ni animatorzy.

Stowarzyszenie Barwy

Kultury zbiera³o te¿ od miesz-

kañców informacje o dawnym

¿yciu kulturalnym na Pl. Hal-

lera i w jego okolicach. Opo-

wieœciom i dyskusjom nie

by³o koñca.

Kr.

Potañcówka

na Pl. Hallera
Przy fontannie na Pl. Hallera w pi¹tek 28 wrzeœnia znów

zrobi³o siê gwarno i weso³o. Stowarzyszenie Barwy

Kultury zorganizowa³o tam potañcówkê z muzyk¹ na

¿ywo i dodatkowymi atrakcjami.

Prawnik radzi

Od lipca 2012 roku obowi¹-

zuj¹ zmienione w pewnym

zakresie regulacje dotycz¹ce

szczególnego trybu dorêcza-

nia pism w postêpowaniu cy-

wilnym. Niezmiennie jednak

pismo s¹dowe dorêczane w

miejscu zamieszkania (miej-

scu wskazanym, jako adres

dla dorêczeñ), pod nieobec-

noœæ adresata, mo¿na dorê-

czyæ doros³emu domowniko-

wi, a gdyby go nie by³o – ad-

ministracji domu, dozorcy

domu lub so³tysowi, je¿eli

osoby te nie s¹ przeciwnika-

mi adresata w sprawie i pod-

jê³y siê oddania mu pisma,

chyba ¿e s¹d wysy³aj¹cy

umieœci³ na stronie adresowej

przesy³ki napis wy³¹czaj¹cy

taki sposób dorêczenia w

ogóle lub w stosunku do

oznaczonych osób. Zmianie

uleg³y natomiast przepisy

okreœlaj¹ce podmioty upraw-

nione do odbioru przesy³ki w

placówce pocztowej. Do tej

pory mo¿liwy by³ tylko osobi-

sty odbiór pisma s¹dowego

przez adresata. Obecnie

osob¹ uprawnion¹ do odbio-

ru przesy³ki z³o¿onej w pla-

cówce pocztowej operatora

jest równie¿ osoba upowa¿-

niona na podstawie pe³no-

mocnictwa pocztowego, o

którym mowa w rozporz¹dze-

niu Ministra Infrastruktury z

dnia 9 stycznia 2004 r. w

Odbiór pism s¹dowych
Za³o¿y³am ostatnio sprawê s¹dow¹. Nie otrzyma³am na

razie odpowiedzi z s¹du. Mam zamiar wyjechaæ na jakiœ czas

za granicê. Kto bêdzie móg³ odebraæ pismo z s¹du w moim

imieniu. Czy mogê to zrobiæ tylko osobiœcie?             Marta G.

sprawie warunków wykony-

wania powszechnych us³ug

pocztowych.

Podstawa prawna: Ustawa

z dnia 17 listopada 1964 roku

Kodeks Postêpowania Cywil-

nego (Dz. U. Nr 43, poz. 296),

Rozporz¹dzenie Ministra

Sprawiedliwoœci z dnia 12

paŸdziernika 2010 r. w spra-

wie szczegó³owego trybu i

sposobu dorêczania pism

s¹dowych w postêpowaniu

cywilnym (Dz.U. 2010 nr 190

poz. 1277 z póŸn. zm.)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

tel. 500-020-048

kancelaria@leximus.pl
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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

ANGIELSKI - nauczycielka

tel. 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

POLSKI 602-678-811

NIEMIECKI - student

z doœwiadczeniem,

tel. 602-748-254

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

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

tel. 501-587-257

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

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 cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ 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:

10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21,

23 i 24 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

mini og³oszenia

PRANIE pierza i puchu

(poduszki, jaœki), szycie ko³der

ul. Konopacka 21, czynne 9 - 17,

tel. 22 619-10-67

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM samochód do

remontu FIAT UNO 1.06,

ma³y przebieg, oryginalna

w³oska wersja, rocznik

1991, tel. 22 619 38 81

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ZAWIADOMIENIE
zawiadamia siê, ¿e w dniu 10.10.2012 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych przy ul. Burdziñskiego 7 na okres 21 dni

wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w

dzier¿awê na czas oznaczony.

Kto przygarnie Sapcia?

Sapcio to niedu¿y, rudawy kundelek. Wed³ug danych z biura

schroniska ma ok. 13 lat. W schronisku przebywa bardzo d³ugo

– od 2004 r. czyli 2/3 ca³ego swojego ¿ycia. Od kilku lat mieszka

w boksie z innymi psami, z którymi ¿yje w zgodzie.

Sapcio jest sympatycznym, spokojnym i bardzo grzecznym

pieskiem. Uwielbia spacery, na które niestety bardzo rzadko

wychodzi. Nie zaczepia wtedy ludzi ani zwierz¹t, tylko podziwia

œwiat i cieszy siê jego zapachami.

Marzy o opiekunie, który zapewni mu bezpieczeñstwo oraz

odrobinê czu³oœci i podaruje wspólne, ciekawe spacery. Bêdzie

serdecznym, oddanym i nie absorbuj¹cym domownikiem.

Numer telefonu do wolontariuszki Agnieszki - 660 499 807.

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

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

zm.) oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10.04.2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.

nr 193, poz. 1194 ze zmianami)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

– reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na

realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na kompleksowej

budowie ulicy Œcie¿ka na odcinku od ulicy Modliñskiej

do koñca zabudowy, w zakresie: budowy jezdni z

jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, przebudow¹

oœwietlenia, przebudow¹ i zabezpieczeniem linii ener-

getycznych, przebudow¹ sieci telefonicznej kablowej

napowietrznej wraz z wycink¹ drzew, na dzia³kach nr

ew. 50/4; 153; 158; 159/1; 154/2; 152/3; 150/9 i 150/12

oraz 51/4 (wydzielona z dz. ew. nr 51/1); 51/6 i 51/7

(wydzielone z dz. ew. nr 51/2), 71/4 (wydzielona z dz.

ew. nr 71); 72/2 i 72/3 (wydzielone z dz. ew. nr 72); 84/4

i 84/5 (wydzielone z dz. ew. nr 84/2); 117/4 (wydzielona z

dz. ew. nr 117/2); 118/4 (wydzielona z dz. ew. nr 118/2);

119/4 (wydzielona z dz. ew. nr 119/1); 119/6 (wydzielona

z dz. ew. nr 119/2); 120/2 (wydzielona z dz. ew. nr 120);

121/11 (wydzielona z dz. ew. nr 121/1); 121/9 (wydzielona

z dz. ew. nr 121/2); 121/7 (wydzielona z dz. ew. nr 121/5);

147/107 i 147/108 (wydzielone z dz. ew. nr 147/44); 165/2

(wydzielona z dz. ew. nr 165); 159/7 i 159/8 (wydzielone

z dz. ew. nr 159/2) z obrêbu 4-03-20;

Informacja:

W przypadku wydania w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i przeznaczone pod

inwestycjê a nie bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy -

stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy, z dniem w którym

decyzja ta stanie siê ostateczna.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ,

do dnia wydania decyzji administracyjnej, w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d

Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa,

tel. 22 510 31 92 fax. 22 510 32 10, po wczeœniejszym

umówieniu telefonicznym.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, politycy zaczynaj¹ zagra-

¿aæ naszemu poczuciu bezpie-

czeñstwa. Koœcielny, rz¹dowy

i opozycyjny klincz ka¿e naszej

obywatelskiej godnoœci lizaæ

krem z nóg salezjanina, akcep-

towaæ geszeft Amber Goldu i

zachwycaæ siê Maryni opozy-

cyjnymi poœladkami, ¿eby nie

powiedzieæ d.

Doœæ. Iloœæ socjotechnik

uprawianych na mieszkañ-

cach naszego kraju jest du¿o

mniejsza ni¿ iloœæ skojarzeñ

powstaj¹cych z obserwacji

wysokop³atnych kolesi wy-

znaczonych przez partie.

Wnoszê o jednomandato-

we okrêgi wyborcze. Chcê

swego kandydata z mojej wsi,

nie partyjnej reklamy.

Jak bardzo jesteœmy uza-

le¿nieni? Popatrzmy, co ku-

pujemy dla swoich zwierz¹t.

Kto widzia³ w Sochaczewie

kucharzy grilluj¹cych piersi z

kurczaka lub w¹tróbki dla ko-

tów w fabryce, gdzie ka¿da

minuta zajêta jest wsypywa-

niem do worków pieniêdzy?

MaŸ preparatu dymu wê-

dzarniczego jest kolejnym kon-

serwantem, który zawarty jest

w naszych szynkach z „komi-

na”. Nieprawdopodobna iloœæ

konserwantów, pochodnych

kwasu fosforowego sprzyja

powstawaniu kamienia nazêb-

nego. Fosfor jest przyjacielem

wszelakich osadów.

Jest sk³adnikiem kamienia w

czajniku, p³ytki nazêbnej, pia-

sku i kamieni w pêcherzu mo-

czowym i woreczku ¿ó³ciowym.

Dodaj¹c do nawet byle jakiej

suchej karmy z supermarketu

puszkê czy saszetkê, dodaje-

my kolejn¹ porcjê fosforu.

Puszki i saszetki s¹ tok-

syczn¹ zmor¹ kotów i psów.

Kupuj¹c ³adnie zapakowan¹

i zareklamowan¹ truciznê,

proszê czytaæ sk³ad – iloœæ

bia³ka ca³kowitego znajdzie

zwierzak od 4 do 8% choæ

wiêkszym drukiem kupuj¹cy

dostrze¿e, ¿e z tych kilku pro-

cent jest 60% z miêsa. Czyli

z 8 szeœædziesi¹t procent – to

ile bêdzie?

Sole kwasu fosforowego

daj¹ atrakcyjny wygl¹d i za-

pach nawet papierowi toale-

towemu zmielonemu z sede-

sem. Dlatego tê chemiê uwiel-

biaj¹ wszyscy przemys³owi

producenci np. pasztetów.

Zrozumcie wreszcie Sza-

nowni Pañstwo, ¿e to, co rzu-

cacie zwierzêciu do jedzenia

ze swego sto³u nie zawsze

jest jedzeniem, a to co kupu-

jemy jako konserwê, jest jak

PO, PiS, SLD, PSL itd.

Moje zwierzaki nigdy nie

dostawa³y konserwantów. Ja

i one sk³adamy siê z tego, co

dostajemy w misce. I na ko-

niec jedno retoryczne pytanie

do katechetów: kto to jest –

lubi klêczeæ i lizaæ?

Czytajmy etykiety
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Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Postêpuj¹ce upartyjnienie samorz¹-

du odebra³o poszczególnym radnym

podmiotowoœæ. Wewn¹trz organizacji

partyjnych nie odbywa siê dyskusja

programowa. Kluby radnych z wolna

zmieniaj¹ siê w zaciê¿ne wojska, s³u-

chaj¹ce rozkazów z centralnych szta-

bów. Uniformizacja wizerunku powo-

duje pozbywanie siê przez partie

wszelkich indywidualnoœci.

W Radzie Warszawy poprzedniej ka-

dencji jako radna niezale¿na dzia³a³a

Katarzyna Munio. Munio krytykowa³a

politykê Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie

zgadza³a siê zw³aszcza na budowê sta-

dionu dla ITI za tak wielkie pieni¹dze i

na tak niekorzystnych warunkach, jak

przyjête przez w³adze miasta. W Ra-

dzie Warszawy Katarzyna Munio czê-

sto by³a g³osem rozs¹dku.

W samorz¹dzie podejmowane s¹

najwa¿niejsze dla obywateli decyzje,

których skutki s¹ bardzo szybko od-

czuwalne. Dlatego ³atwo przekonaæ

siê, jak op³akane skutki ma g³osowa-

nie w wyborach samorz¹dowych na

szyldy partyjne, bez interesowania siê

w³asnymi, konkretnymi potrzebami.

Nie jest przecie¿ trudno sprawdziæ,

b¹dŸ zapytaæ na przyk³ad, jakie drogi

dany kandydat chce wybudowaæ w

pierwszej kolejnoœci lub czy za bardziej

potrzebne w okreœlonej okolicy uwa-

¿a przedszkole, czy dom opieki. War-

to zainteresowaæ siê programem ko-

mitetów wyborczych i kandydatów.

Kierowanie siê politycznymi emocja-

mi nie pop³aca.

Wiele osób spodziewa³o siê, ¿e po wy-

kluczeniu z PiS odbêdê starym zwycza-

jem tournee po ró¿nych mediach, wyle-

waj¹c ¿ale pod adresem swojej dawnej

partii. Inni mówili, ¿e przejdê do Solidar-

nej Polski. Pragnê oœwiadczyæ, ¿e Prawo

i Sprawiedliwoœæ to pierwsza i jedyna par-

tia polityczna, do której nale¿a³em. Nie

zamierzam bezpodstawnie krytykowaæ

organizacji, której poœwiêci³em 11 lat

¿ycia, masê pracy i w³asne nazwisko.

Moje stowarzyszenie „Prawa War-

szawa” rozwija siê prê¿nie. Ci¹gle zg³a-

szaj¹ siê chêtni do wspó³pracy: cz³on-

kowie i sympatycy PiS, dzia³acze spo-

³eczni i eksperci. Jesteœmy ca³kowicie

apolityczni i otwarci na wspó³pracê z

ka¿dym, kto d¹¿y do zmiany progra-

mowej i jakoœciowej w sto³ecznym sa-

morz¹dzie. A ju¿ wkrótce poznaj¹ Pañ-

stwo pierwsze efekty naszej pracy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.prawawarszawa.waw.pl

Wreszcie, po szeœciu latach, rz¹dz¹-

ca Warszaw¹ Platforma Obywatelska

zaczyna dostrzegaæ problemy Pragi.

Byæ mo¿e dlatego, ¿e problem dostrze-

g³y Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,

Fakt i SE, które poœwieci³y trochê atra-

mentu praskim sprawom. Sta³o siê to

zapewne pod wp³ywem dzia³añ rad-

nych SLD m.st. Warszawy, którzy udali

siê ze stosunkowo krótk¹ petycj¹ do

Pani Prezydent. Petycja mia³a jednak

swoj¹ wagê, bo by³a poparta przez

pra¿an. Zwraca ona uwagê na znacz¹-

ce dysproporcje w podziale œrodków na

gospodarkê komunaln¹ w ró¿nych

dzielnicach m.st. Warszawy oraz przy-

pomina o katastrofalnym stanie wielu

praskich kamienic. Problemy ludzkie

to temat spo³eczny, lecz ma³o medial-

ny, nie po raz pierwszy podnoszony

na forum miasta przez moich kolegów.

Zawsze jednak ³atwiej z punktu widze-

nia prasy komercyjnej pisaæ o sensa-

cjach, ni¿ o bie¿¹cych bol¹czkach. Co

w tym sensacyjnego, ¿e wiele praskich

kamienic pamiêta XIX wiek, ¿e s¹

odrapane i odarte z tynków? Nic - chy-

ba, ¿e œciana spad³a komuœ na g³owê.

Co w tym sensacyjnego ¿e w wielu pra-

skich kamienicach s¹ wspólne wychod-

ki i nie ma w nich centralnego ogrze-

wania? Nic poza tym, ¿e mamy XXI

wiek, a Warszawa jest stolic¹ du¿ego

europejskiego pañstwa. Tu czas p³ynie

wolniej.

Oczkiem w g³owie s¹ inwestycje po

lewym brzegu Wis³y. Nawet gdy s¹ pie-

ni¹dze i coœ pozytywnego ma siê wy-

darzyæ, u nas wlecze siê to œlamazar-

nie. Min¹³ ju¿ chyba kolejny termin

oddania Muzeum Pragi przy Targowej

i nikt siê nawet nie zaj¹knie w spra-

wie. Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ na Pra-

dze z punktu widzenia miasta jest

metro i trudno z tym polemizowaæ, ale

ta inwestycja nie mo¿e przes³aniaæ by-

towych bol¹czek mieszkañców tej

dzielnicy. Dobrze, ¿e buduje siê nowe

budynki komunalne, niektóre ich pro-

jekty powstawa³y 10 lat temu, ale trze-

ba pamiêtaæ o remontach starej sub-

stancji. Ja pamiêta³em i pamiêtam.

Ostatnio tak wiele o sprawach gospo-

darki komunalnej na Pradze w cen-

tralnej prasie pisano 10 lat temu za

czasów œwiêtej pamiêci Gminy Warsza-

wa Centrum, gdy pe³ni¹c funkcjê dy-

rektora zarz¹du Pragi realizowa³em

wraz ze wspó³pracownikami program

rewitalizacji ulicy Z¹bkowskiej. Czas na

nowe spojrzenie i nowe programy.

Czas na Pragê.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Troska o Pragê

Jak wiadomo, ustawowa odpowie-

dzialnoœæ za prowadzenie i finansowa-

nie przedszkoli spoczywa na gminach,

a w przypadku Warszawy na dzielni-

cach. Sytuacja demograficzna w dziel-

nicach jest mocno zró¿nicowana. Obok

dzielnic, zw³aszcza tych w centrum,

zwanych czêsto „starszymi”, gdzie

zapisanie dziecka do przedszkola nie

stanowi problemu, s¹ dzielnice tzw.

m³ode, w których w ostatnich latach

nast¹pi³ i wci¹¿ nastêpuje dynamicz-

ny przyrost mieszkañców o œredniej

wieku poni¿ej 30 lat. Bia³o³êka, Be-

mowo, Wilanów czy Targówek to naj-

popularniejsze miejsca na mapie pro-

jektów deweloperskich, kusz¹cych naj-

czêœciej ludzi m³odych atrakcyjn¹ cen¹

metra kw. Naturalna kolej rzeczy po-

woduje, ¿e rodzi siê w tych dzielnicach

najwiêcej dzieci, którym miasto i dziel-

nice powinny zapewniæ miejsca w ¿³ob-

kach, przedszkolach i szko³ach. Od

kilku lat proces rekrutacji, zw³aszcza

do przedszkoli publicznych, spêdza sen

z powiek nie tylko rodzicom, ale tak-

¿e zarz¹dom i radom dzielnic. Z po-

wodu ograniczonej liczby miejsc odrzu-

cane s¹ nie setki, ale tysi¹ce wniosków,

co zmusza rodziców do szukania miejsc

w o wiele dro¿szych placówkach nie-

publicznych. Jeœli placówka ta posia-

da dofinansowanie dzielnicy siêgaj¹-

ce 75% dotacji do placówki publicznej,

ró¿nica w cenie nie jest znacz¹ca. Kil-

ka lat temu, w czasach boomu inwe-

stycyjnego samorz¹dy po prostu bu-

dowa³y przedszkola. Teraz sytuacja

finansowa jest trudna, a i gruntów

budowlanych coraz mniej. Dlatego

zamiast budowaæ obiekty za kilkana-

œcie milionów z³, ³atwiej samorz¹dom

wyasygnowaæ œrodki na dofinansowa-

nie placówek prywatnych, nawet kosz-

tem zrównania wysokoœci dotacji, czyli

zwiêkszenia do 100% kosztów utrzy-

mania przedszkolaka w dzielnicowym

przedszkolu. Jednak ostatnio i taki

sposób radzenia sobie z popytem na

miejsca staje siê ciê¿arem nie do

udŸwigniêcia przez samorz¹d. Powsta-

j¹ce jak grzyby po deszczu prywatne

przedszkola, wystarczy ¿e siê zareje-

struj¹, od razu stanowi¹ now¹ pozy-

cjê w wydatkach bud¿etu dzielnicy.

W obliczu tych trudnoœci, musi cie-

szyæ postawa rz¹du i Ministerstwa Edu-

Przedszkola maj¹ byæ tanie i dostêpne

kacji Narodowej, które dostrzegaj¹c

problem, przedstawi³o za³o¿enia nowe-

lizacji ustawy o systemie oœwiaty. Re-

sort edukacji chce, aby od wrzeœnia

2013 r. op³ata za 6. i 7. godzinê poby-

tu dziecka w przedszkolu publicznym

wynosi³a nie wiêcej ni¿ z³otówkê, a od

2014 r. równie¿ 8. godzina. Obecnie

wysokoœæ op³aty za godziny przekra-

czaj¹ce 5 bezp³atnych dziennie, usta-

lana jest przez rady gmin, a w War-

szawie wynosi oko³o 3 z³. Zak³adaj¹c

przy tej stawce pobyt przez 8 godzin,

rodzic p³aci 180 z³ miesiêcznie. Po wej-

œciu nowych przepisów bêdzie to 60 z³.

Ponadto przedszkola prywatne do-

stan¹ 100% dotacjê, jeœli zagwarantuj¹

powy¿sze stawki. Zapewniona ma byæ

tak¿e dostêpnoœæ. Od wrzeœnia 2014 r.

gminy bêd¹ musia³y zapewniæ miejsce

w przedszkolach dla wszystkich czte-

rolatków, a od 1 wrzeœnia 2016 r. tak-

¿e dla wszystkich trzylatków. Ponadto

od przysz³ego roku szkolnego resort

edukacji planuje otworzyæ przedszko-

la tak¿e dla dzieci dwuletnich.

Na szczêœcie dla samorz¹dów, za

tymi zadaniami pójd¹ pieni¹dze z bu-

d¿etu pañstwa. W przysz³ym roku do-

tacja ma wynieœæ 320 mln z³ (4 ostat-

nie miesi¹ce roku), czyli 333 z³ na

ka¿dego przedszkolaka, w 2014 r. -

1,1 mld z³ - tj. 1136 z³ na dziecko, w

2015 r. - 1398 z³, a w 2016 r. docelo-

wo kwota na przedszkolaka ma byæ

równa 1433 z³.

Podsumowuj¹c, propozycja rz¹du

jest jak najbardziej s³uszna i potrzeb-

na. Nikogo chyba nie trzeba przeko-

nywaæ, ¿e bêd¹ to dobrze wydane pie-

ni¹dze, wszak to inwestycja w dzieci

oraz wyraŸna ulga dla bud¿etów gmin,

dzielnic i bud¿etów domowych rodziców.

Jak to zwykle bywa, ¿ycie samo zwe-

ryfikuje zarówno prawid³owoœæ wyli-

czeñ, jak i skutecznoœæ zachêty wy¿sza

dotacj¹ dla placówek niepublicznych.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Rada wielu

Na Pradze Pó³noc znajduje siê 12,3

tys. mieszkañ komunalnych, na utrzy-

manie których dzielnica dostaje 68

milionów z³otych. Dla porównania,

Mokotów  maj¹c 13,1 tys. lokali otrzy-

muje z bud¿etu miasta a¿ 134 milio-

ny. Dlaczego? Wszystko przez sposób

dzielenia œrodków na utrzymanie i re-

monty zasobu mieszkaniowego. Dziœ

ich wysokoœæ uzale¿niona jest od licz-

by mieszkañców w dzielnicy, a nie ilo-

œci mieszkañ komunalnych. To sprawia,

¿e dzielnice ma³e, ale ze star¹ sub-

stancj¹ mieszkaniow¹ s¹ pokrzywdzo-

ne. Najbardziej drastyczny przyk³ad to

oczywiœcie Praga Pó³noc, aczkolwiek

problem dotyczy te¿ Pragi Po³udnie,

Woli i wspomnianego Mokotowa. Rad-

ni SLD uznali, ¿e najwy¿szy czas to

zmieniæ i zaapelowali do Hanny Gron-

kiewicz-Waltz o wprowadzenie nowych

zasad w bud¿ecie na 2014 rok. Jedno-

czeœnie zawnioskowali o przyznanie

Pradze dodatkowych œrodków w 2013

roku, bo stan mieszkañ na Pradze jest

fatalny. Czy prezydent Warszawy i rad-

ni Platformy Obywatelskiej siê na to

zgodz¹? Zobaczymy. Póki co, nie chcieli

nawet debatowaæ na ten temat podczas

ostatniej sesji Rady Miasta, o co jako

SLD wnioskowaliœmy.

Dramatyczny brak œrodków w bu-

d¿ecie miasta i dzielnic sprawia, ¿e

wróci³ temat podwy¿ek.

W Warszawie pod rz¹dami Platfor-

my Obywatelskiej podro¿a³o ju¿ chy-

ba wszystko: czynsze, op³aty za u¿yt-

kowanie wieczyste, bilety komunika-

cji miejskiej, op³aty za wodê, œcieki,

przedszkola i ¿³obki. Od stycznia pójd¹

na pewno w górê ceny biletów komu-

nikacji, ale to na pewno nie bêdzie je-

dyna podwy¿ka, jak¹ Platforma za-

funduje mieszkañcom stolicy.

Podwy¿ki to nie jedyne zmartwie-

nie w naszym mieœcie, dlatego Sojusz

Lewicy Demokratycznej chce przygo-

towaæ raport o stanie Warszawy. Ma

to byæ mapa problemów stolicy, która

powstanie przy wspó³udziale miesz-

kañców. W ostatni¹ sobotê SLD uru-

chomi³o pierwsze mobilne biuro Soju-

szu, w którym dy¿urowaæ bêd¹ sto³ecz-

ni politycy i samorz¹dowcy. Takie biu-

Raport o stanie Warszawy

ra bêdziemy uruchamiaæ wszêdzie

tam, gdzie warszawiacy borykaj¹ siê

z problemami po to, aby im pomóc je

rozwi¹zywaæ. Do zobaczenia!

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Od kilku lat Sejm stopniowo rezy-

gnuje ze swoich konstytucyjnych ról:

kontrolera dzia³alnoœci Rady Ministrów

oraz twórcy prawa zawartego w usta-

wach. Sejm bowiem uzale¿ni³ siê od

rz¹du. Marsza³ek Sejmu, formalnie

druga po Prezydencie RP osoba w pañ-

stwie, jest pos³usznym nominatem pre-

miera. Jeszcze piêtnaœcie lat temu by-

³oby to nie do pomyœlenia. Po zwyciê-

stwie Akcji Wyborczej Solidarnoœæ w

1997 r. marsza³kiem zosta³ Maciej P³a-

¿yñski, który nie by³ nawet zwi¹zany

z kierownictwem AWS, a przes³ank¹

jego wyboru by³o to, i¿ uzyska³ naj-

wiêksz¹ liczbê g³osów w wyborach jako

pose³. Gdy zmieni³ barwy partyjne (z

AWS na PO) nikomu do g³owy nie przy-

sz³o, by go odwo³ywaæ.

Kontrola dzia³alnoœci rz¹du przez

Sejm jest fikcj¹, gdy¿ g³ównym celem

pos³ów maj¹cych wiêkszoœæ g³osów w

Sejmie jest znalezienie siê na dobrym

miejscu listy w kolejnych wyborach, a

to zale¿y od szefa partii i rz¹du. Po-

s³owie opozycji nie s¹ w stanie sami

sprawowaæ kontroli, albowiem do pod-

jêcia kluczowych decyzji przez Sejm,

np. o powo³aniu komisji œledczej, po-

trzeba g³osów koalicyjnej wiêkszoœci,

na powa¿n¹ kontrolê rz¹du nigdy nie

wyra¿aj¹cej zgody.

Rola pos³ów w procesie tworzenia

ustaw równie¿ zosta³a zmarginalizowa-

nia. Pos³owie partii rz¹dz¹cej nie mog¹

wnosiæ poprawek do rz¹dowych projek-

tów ustaw bez zgody rz¹du. Poprawki

wnoszone przez pos³ów opozycji s¹ bez

dyskusji odrzucane. Do karykatury

sprowadzono instytucjê tzw. poselskich

projektów ustaw. Pos³owie koalicyjni

mog¹ wnosiæ swoje projekty w sprawach

nieistotnych, b¹dŸ te¿ na polecenie pre-

miera wnosz¹ projekty ustaw napisane

przez urzêdników rz¹dowych - kierow-

nictwo partyjno-rz¹dowe omija w ten

sposób ¿mudne etapy uzgodnieñ miê-

dzyresortowych i konsultacji spo³ecz-

nych, przez które powinny przechodziæ

projekty rz¹dowe. Superdemokratycz-

na instytucja poselskiego projektu usta-

wy s³u¿y zatem obecnie do ignorowa-

nia demokratycznych procedur.

Pos³owie partii rz¹dz¹cych godz¹ siê

na te upokorzenia, gdy¿ ich losy s¹

zale¿ne od premiera. Do takich wyna-

turzeñ doprowadzi³ system polityczny,

którego jednym z fundamentów jest

proporcjonalna ordynacja wyborcza.

Zachodz¹ce na naszych oczach prze-

kszta³cenie ustroju pañstwa sprawia, ¿e

obowi¹zuj¹ce przepisy Konstytucji RP sta³y

siê nieadekwatne. Mamy dwie mo¿liwo-

œci. Kontynuacja obecnego stanu rzeczy

nie wymaga utrzymywania kosztownego

Sejmu i Senatu. Pos³om wystarczy³by sta-

tus podobny do elektorów w wyborach

prezydenckich w USA, którzy spotykaj¹

siê tylko raz w czasie kadencji, dokonu-

j¹c wyboru prezydenta. W tym celu nie

musz¹ nawet jeŸdziæ do stolicy.

Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest radykalna

zmiana sposobu wyboru pos³ów tak,

by stali siê niezale¿ni od kierownictwa

partyjno-rz¹dowego. O tym, jak to

zrobiæ i jak mo¿e byæ w tym przydat-

na akcja zmieleni.pl, napiszê w nastêp-

nym felietonie.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obywatele zmieleni

na makulaturê - czêœæ II

Naprzód. Niezale¿nie
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Jan Treugutt to artysta

wszechstronny. Malarz, sce-

nograf, dekorator wnêtrz,

projektant szk³a i bi¿uterii,

wzrasta³ w domu przesi¹k-

niêtym literatur¹. Ojciec

Jana, Stefan Treugutt, ce-

niony znawca teatru, wyg³a-

sza³ co tydzieñ przed wielo-

milionow¹ publicznoœci¹

wprowadzenie do sztuk wy-

stawianych w Teatrze Tele-

wizji. Mama, Zofia Stefa-

nowska-Treugutt, wybitna

badaczka literatury roman-

tycznej, zg³êbia³a twórczoœæ

Mickiewicza i Norwida. Jan

Treugutt nie poszed³ jednak

w œlady rodziców. Choæ

ostatnio pisze te¿ wiersze,

poœwiêci³ siê sztukom pla-

stycznym.

Jest autorem scenografii

do wielu polskich filmów, ta-

kich jak. „Faustyna” w re¿y-

serii Jerzego £ukaszewicza,

„Cwa³” Krzysztofa Zanussie-

go, „Pu³kownik Kwiatkowski”

Kazimierza Kutza czy „Pu³ap-

ka” Adka Drabiñskiego. W

dziedzinie malarstwa ma na

swoim koncie udzia³ w wielu

wystawach, m.in. w cyklu

wystaw grupy artystycznej

Andromeda.

W Galerii przy van Gogha

zaprezentowa³ zró¿nicowane

tematycznie obrazy pocho-

Reminiscencje
7 paŸdziernika w Galerii przy van Gogha w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy malarstwa

Jana Treugutta pod tytu³em „Reminiscencje”.

Projekt pt. P³ynie, którego

wernisa¿ odby³ siê 6 paŸ-

dziernika w Galerii 81o to cykl

obrazów powsta³ych na prze-

strzeni ostatniego roku. Au-

torkê Karolinê Jaros³awsk¹

zainspirowa³a przyroda, któ-

ra podlega naturalnym zmia-

nom w zale¿noœci od pory

dnia i roku. Przewodnim mo-

tywem prac jest woda, a do-

k³adniej morze. I choæ moty-

wy marynistyczne czêsto in-

teresowa³y artystów, to pra-

ce Karoliny Jaros³awskiej s¹

zupe³nie wyj¹tkowe.

Obrazy zaprezentowane

w Galerii 81o oparte s¹ bo-

wiem na silnym kontraœcie

czerni i bieli. Autorka twier-

dzi, ¿e w kolorze by³yby za

bardzo oczywiste, natomiast

czarno-bia³e, kryj¹ w sobie

pewn¹ tajemnicê. Kompozy-

cje nie maj¹ tytu³ów - nie

wiadomo, co p³ynie i gdzie

p³ynie, wszystko zale¿y od

wyobraŸni ogl¹daj¹cego.

Niew¹tpliwie jednak, poza

jednym przedstawieniem

rozlewisk rzeki na przedwio-

œniu, jest to morze widziane

noc¹.

Morze w poœwiacie ksiê-

¿yca, œwietlisty œlad za od-

p³ywaj¹cym statkiem, kro-

ple morskiej piany rozbry-

zguj¹ce siê o ciemny brzeg

- nocne fascynacje zrozu-

mie ka¿dy, kto czeka³ kiedyœ

na pla¿y na wschód s³oñca.

W jasnych smugach na

ciemnym tle czasem odnaj-

dujemy ukojenie spokojnego

morza, a czasem gwa³tow-

noœæ sztormowej fali.

Poza kontrastem czerni i

bieli, Karolina Jaros³awska

wykorzysta³a w swoich kom-

pozycjach niejednolit¹ faktu-

rê p³ótna. Poprzez nak³ada-

nie kolejnych warstw farby,

pos³uguj¹c siê ró¿nymi na-

rzêdziami, uzyska³a ciekawy

efekt trójwymiarowoœci. Fala

rzeczywiœcie siê rozbryzguje,

widaæ drobinki piasku w ró¿-

P³ynie
Woda jest g³ównym tematem oryginalnych kompozycji

malarskich opartych na kontraœcie czerni i bieli, zapre-

zentowanych w Galerii 81o przez Karolinê Jaros³awsk¹.

dz¹ce z ró¿nych okresów

twórczoœci. S¹ wœród nich

prace o tematyce sportowej,

przedstawiaj¹ce grê w polo,

wyœcigi konne i ¿eglarstwo,

portrety oraz pejza¿e. Kilka

prac dowodzi zainspirowania

artysty tañcem, a w³aœciwie

ruchem.

Wizerunki grup tanecz-

nych to wynik fascynacji

Jana Treugutta czarno-

bia³¹ fotografi¹. Widaæ na

nich mistrzowskie opero-

wanie œwiat³em i dziêki

temu ukazanie poszczegól-

nych faz ruchu. Na tych

obrazach, jak i na pozosta-

³ych liczy siê przede

wszystkim pierwszoplano-

wy obiekt, t³o nie jest dla ar-

tysty specjalnie wa¿ne.

Wystawê prac malarskich

Jana Treugutta „Remeni-

scencje” w Galerii przy van

Gogha w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury przy ul. Vincenta

van Gogha 1 ogl¹daæ mo¿na

do 19 paŸdziernika.

Joanna Kiwilszo

nych odcieniach szaroœci.

Obraz po prostu jakby prze-

lewa siê poza ramy.

Karolina Jaros³awska (ur.

1977 r. w Bia³ymstoku) jest

absolwentk¹ historii Uniwer-

sytetu Gdañskiego oraz ma-

larstwa Akademii Sztuk Piêk-

nych w Gdañsku. Od 2008 r.

wspó³tworzy grupê Paintho-

use, z któr¹ w 2010 r. za³o¿y-

³a Stowarzyszenie Hokuspo-

kus, a w 2011 roku Galeriê

81o, gdzie organizuje impre-

zy artystyczne, wernisa¿e,

prowadzi dzia³alnoœæ eduka-

cyjn¹. Tym razem jest nie tyl-

ko organizatork¹, ale równie¿

autork¹ ekspozycji.

Wystawê prac Karoliny Ja-

ros³awskiej „P³ynie” w Gale-

rii 81o przy ul. K³opotowskie-

go 38 lok. 5, ogl¹daæ mo¿na

do 31 paŸdziernika w ponie-

dzia³ki w godz. 15-20 oraz

wtorki i œrody, w godz. 11-16.

Joanna Kiwilszo

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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net


