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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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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
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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 listopadzie i grudniu specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!
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W tym roku na terenie dziel-

nicy oddano ju¿ do u¿ytku bu-

dynki przy Bia³ostockiej i Gro-

dzieñskiej z 69 mieszkaniami

w dwóch szeœciokondygnacyj-

nych budynkach wielorodzin-

nych. By³y to pierwsze nowe

mieszkania komunalne wybu-

dowane na Pradze od 1945

roku.

W pierwszym etapie nowej

inwestycji mieszkaniowej na

Golêdzinowie powsta³o piêæ

czterokondygnacyjnych bu-

dynków z 75 lokalami, infra-

struktura techniczn¹ oraz

gara¿ na 187 miejsc – ca³oœæ

prac poch³onê³a ok. 30 mln z³.

Mieszkania maj¹ podstawowe

wyposa¿enia i, choæ czêsto

niewielkie, s¹ funkcjonalnie

rozplanowane. Zadbano rów-

nie¿ o dostêpnoœæ budynków

dla osób niepe³nosprawnych,

ustawiono te¿ wygodne stoja-

ki rowerowe. W nowych loka-

lach zamieszkaj¹ rodziny z bu-

dynków w najgorszym stanie

technicznym, niezalegaj¹ce z

op³atami.

Chwal¹c siê osi¹gniêciami

ratusza, Hanna Gronkiewicz-

Waltz podkreœla³a, ¿e znacz¹-

cy wzrost nak³adów na komu-

nalne budownictwo mieszka-

niowe nast¹pi³ w 2008 roku za

spraw¹ wdro¿enia Programu

Komunalnego Budownictwa

Mieszkaniowego m.st. Warsza-

wy na lata 2008-2012. Zak³a-

da³ on wybudowanie ok. 2500

nowych mieszkañ. W Wielolet-

niej Prognozie Finansowej za-

pisano na ten cel ok. 500 mln

z³otych. Do tej pory oddano

³¹cznie 1745 nowych lokali

mieszkalnych, a program jest

jednym z priorytetów w³adz

m.st. Warszawy, bowiem, jak

zaznaczy³a pani prezydent:

„Ludzie bez zdolnoœci kredyto-

Mieszkania komunalne

na Golêdzinowie
W œrodê, 14 listopada, z udzia³em prezydent Warszawy

Hanny Gronkiewicz-Waltz, zarz¹du dzielnicy Praga Pó³noc

i radnych odby³o siê symboliczne przekazanie kluczy do

dwóch mieszkañ w pierwszych budynkach komunalnego

osiedla przy ul. Jagielloñskiej 47.

- W koñcu wrzeœnia zosta³a

zakoñczona rozbudowa i mo-

dernizacja Oczyszczalni Œcie-

ków Czajka. Tym samym War-

szawa do³¹czy³a do grona in-

nych europejskich stolic, które

oczyszczaj¹ wszystkie œcieki

komunalne odbierane przez

sieæ kanalizacyjn¹.

Celem projektu „Zaopatrze-

nie w wodê i oczyszczanie

œcieków w Warszawie”, reali-

zowanego przez Miejskie

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹-

gów i Kanalizacji w m.st. War-

szawie S.A., jest zapewnienie

mieszkañcom aglomeracji do-

staw wody najwy¿szej jakoœci

oraz oczyszczenie wszystkich

œcieków przed odprowadza-

niem ich do Wis³y. Uporz¹dko-

wanie gospodarki œciekowej

miasta jest mo¿liwe dziêki

przejêciu do eksploatacji przez

MPWiK, nowoczesnej Oczysz-

czalni Œcieków Czajka. War-

toœæ netto tej najwiêkszej eko-

logicznej inwestycji w stolicy

wynosi 200 mln euro, plus bli-

sko 1,2 mld z³.

W niespe³na cztery lata - od

grudnia 2008 roku, kiedy roz-

poczê³y siê roboty budowlane

- powsta³a praktycznie od pod-

staw Czajka, najnowoczeœniej-

sza w Polsce oczyszczalnia

œcieków. Podczas prowadze-

nia wszystkich prac zwi¹za-

nych z rozbudow¹ i moderni-

zacj¹ 164 obiektów zak³adu,

dzia³a³ on bez przerwy, a

wszystkie procesy technolo-

giczne oczyszczania œcieków

przebiega³y bez zak³óceñ.

Œredni przep³yw zmodernizo-

wanej i rozbudowanej oczysz-

czalni wzrós³ niemal dwukrot-

nie z 240 tys. m3 do ponad 435

tys. m3 na dobê. Dziœ Czajka

przyjmuje najwiêksz¹ iloœæ

œcieków wœród polskich

oczyszczalni i jest zaliczana do

grona najwiêkszych tego typu

obiektów w Europie.

Czajka - pe³na

moc w grudniu
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Œcieków Czajka

budzi³a i wci¹¿ budzi mnóstwo emocji, na ogó³ negatyw-

nych. Inwestycja jest na ukoñczeniu, wci¹¿ jednak kr¹¿¹ po

Warszawie informacje, ¿e coœ siê nie uda³o, ¿e z czymœ nie

zd¹¿ono, ¿e trzeba bêdzie zwracaæ unijne œrodki. Niepokoje

nie s¹ nieuzasadnione, bowiem ju¿ kilka razy przek³adano

termin oddania inwestycji do u¿ytku. Czêœæ z tych donie-

sieñ dementuje dla NGP Roman Bugaj, rzecznik prasowy

MPWiK, przypominaj¹c jednoczeœnie historiê modernizacji

Czajki.

To by³ ju¿ drugi ogólnopol-

ski dzieñ otwarty komorników.

W 130 punktach w ca³ym kra-

ju mo¿na by³o zasiêgn¹æ opi-

nii u przedstawicieli tego zawo-

du, do dyspozycji by³ równie¿

dwugodzinny chat internetowy

– mo¿na by³o zadawaæ pyta-

nia dotycz¹ce egzekucji ko-

morniczej, eksmisji i wielu in-

nych zagadnieñ zwi¹zanych z

codzienn¹ prac¹ komornika.

Kim jest komornik s¹dowy?

Komornicy s¹dowi s¹ funk-

cjonariuszami publicznymi i

stanowi¹ jeden z filarów wy-

miaru sprawiedliwoœci w Pol-

sce. To komornicy powo³ani s¹

do wykonywania wyroków s¹-

dów. Ich zadania, kompeten-

cje, uprawnienia i obowi¹zki

okreœla ustawa o komornikach

s¹dowych i egzekucji. Ka¿dy

komornik prowadzi w³asn¹

kancelariê. Poza egzekwowa-

niem zobowi¹zañ, do zadañ

komorników nale¿y równie¿

wykonywanie eksmisji, odbie-

ranie ruchomoœci, wprowadza-

nie w posiadanie nieruchomo-

œci i ruchomoœci, sporz¹dzanie

spisu inwentarza, nadzór nad

Nie taki komornik

straszny

W poniedzia³ek, 12 listopa-

da, przedwojenne Muzeum

Komunikacji oraz jego siedzi-

by, zbiory i losy przedstawi³ dr

Zbigniew Tucholski.

Polska miêdzywojenna bar-

dzo d³ugo dojrzewa³a do stwo-

rzenia muzeum kolejowego.

Powsta³o ono dopiero w 1928

roku, maj¹c za tymczasow¹

POSUL o przedwojennym

Muzeum Komunikacji

Z³a s³awa komorników jest faktem. Egzekwowanie d³u-

gów, zajmowanie mienia, uczestnictwo w eksmisjach - to

czynnoœci prawne, które powoduj¹, ¿e wizyta komornika œni

siê po nocach tym, którzy popadli w konflikt z prawem. Dzieñ

otwarty komorników ma z pewnoœci¹ zdj¹æ odium z tego

zawodu i dostarczyæ podstawowej wiedzy, przydatnej ka¿-

demu, bowiem niemal ka¿dy mia³ lub bêdzie mia³ stycznoœæ

z komornikiem, choæby przy okazji zapomnianego, nieza-

p³aconego mandatu kredytowego.

Zgodnie z zapowiedziami, wraz z nadejœciem listopada

powakacyjnie wznowi³ sw¹ dzia³alnoœæ POSUL, czyli

Praski Otwarty Samozwañczy Uniwersytet Lataj¹cy.

siedzibê jedno ze skrzyde³

Dworca Kolei Warszawsko-

Wiedeñskiej. Muzeum mia³o

prezentowaæ modernizacyjny

dorobek PKP, a ekspozycja

by³a ograniczona. Podzielono

j¹ zgodnie z dzia³ami kolejnic-

twa, np. dzia³ budowli kolejo-

wych, gdzie gromadzono mo-

dele mostów, sygnalizacji ko-

lejowej. Dyrektorem zosta³

malarz Witoszyñski.

Muzeum intensywnie siê

rozwija³o, wzbogacaj¹c ekspo-

zycjê o plon wystawy z 1937

roku, odbywaj¹cej siê na Po-

lach Mokotowskich. Prezento-

wano na niej m.in. najnowszy

tabor elektryczny. Materia³y i

eksponaty (np. obrazy i rêko-

dzie³o ze Spó³dzielni £AD),

które nie by³y eksponowane,

Debata w sprawie uspoko-

jenia ruchu na Pradze oraz

wygl¹du Placu Wileñskiego

i ul. Targowej po otwarciu

II linii metra odby³a siê 14

listopada w sali konferencyj-

nej Urzêdu Dzielnicy Praga

Pó³noc z inicjatywy Zwi¹zku

Stowarzyszeñ Praskich.

Wspó³organizatorem spotka-

nia by³ burmistrz dzielnicy

Piotr Zalewski.

Wy³¹czenie ruchu na ul. Tar-

gowej w zwi¹zku z budow¹

metra, a tak¿e inne zmiany ko-

munikacyjne, w tym ogranicze-

nia dla komunikacji indywidual-

nej na moœcie Œl¹sko-D¹brow-

skim powinny staæ siê przy-

czynkiem do stworzenia doce-

lowej koncepcji zmian w tym

zakresie, stawiaj¹cych sobie za

cel poprawê ¿ycia mieszkañ-

ców przez ograniczenie ha³a-

su i zanieczyszczenia powie-

trza, poprawê warunków poru-

Uspokoiæ

ruch

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
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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

MONTA¯

DRZWI • OKNA

tel. 22 679-23-41

600-925-147

ul. Radzymiñska 116
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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

Czajka - pe³na moc w grudniu
Inwestycja zosta³a podzielo-

na na dwa etapy. Pierwszy z

nich polega³ na modernizacji

pod wzglêdem technicznym i

technologicznym zak³adu dzia-

³aj¹cego od 1991 roku. W

praktyce oznacza³o to budowê

od podstaw szeœciu nowych

ci¹gów technologicznych w

niezabudowanej, pó³nocnej

czêœci dzia³ki, a nastêpnie

skierowanie dop³ywaj¹cych

œcieków do nowych obiektów.

Dziêki temu od lipca 2010, ca³a

objêtoœæ œcieków dop³ywaj¹-

cych do oczyszczalni z prawo-

brze¿nej czêœci Warszawy i

gmin oœciennych, jest oczysz-

czana zgodnie z wymogami

przepisów prawa. Ci¹gi tech-

nologiczne uruchomione na

pocz¹tku lat 90. zakoñczy³y

dzia³alnoœæ i zosta³y zdemon-

towane, przygotowuj¹c tym

samym miejsce pod nowe,

budowane w celu przyjêcia

œcieków z lewego brzegu.

Rezultatem drugiego etapu

inwestycji, czyli rozbudowy

oczyszczalni, by³o uruchomie-

nie pozosta³ych czterech ci¹-

gów technologicznych i prze-

jêcie w koñcu czerwca tego

roku œcieków z 75% lewo-

brze¿nej czêœci miasta (dziel-

nice centralne i pó³nocne) wraz

z wodami opadowymi. Od

czerwca 2012 w Oczyszczalni

Œcieków Czajka regularnie

pracuje dziesiêæ nowocze-

snych ci¹gów technologicz-

nych. Œcieki dop³ywaj¹ce do

zak³adu trafiaj¹ do komory

zbiorczej, a nastêpnie do hali

krat, gdzie usuwane s¹ z nich

grubsze zanieczyszczenia.

Dalej ³adunek kierowany jest

do piaskowników i do 6 osad-

ników wstêpnych. Po oddzie-

leniu frakcji opadaj¹cych, œcie-

ki trafiaj¹ do biologicznej czê-

œci oczyszczalni, gdzie w 10

reaktorach biologicznych usu-

wane s¹ z nich zwi¹zki orga-

niczne, a tak¿e zwi¹zki azotu i

fosforu. Objêtoœæ jednego re-

aktora wynosi 37 tys. m3, a

jego powierzchnia równa siê

powierzchni boiska do pi³ki

no¿nej. Ostatecznemu sklaro-

waniu œcieki podlegaj¹ w 20

osadnikach wtórnych, z któ-

rych trafiaj¹ do kana³u odp³y-

wowego, a stamt¹d do Wis³y.

Jakoœæ œcieków oczyszczo-

nych przez Czajkê spe³nia

wszelkie restrykcyjne normy

oraz przepisy krajowe i unijne,

nawet te najostrzejsze.

Produktem procesu oczysz-

czania 435 tys. m3 œcieków na

dobê jest osad œciekowy, któ-

rego w ci¹gu 24 godzin pracy

tej oczyszczalni powstaje ok.

500 ton. W wyniku jego fer-

mentacji powstaje biogaz (w

iloœci œrednio 46 000 m3 na

dobê), który jest spalany w

gazogeneratorach. Generato-

ry s¹ w stanie wytworzyæ 6 MW

energii elektrycznej i 5,5 MW

cieplnej, a powstaj¹ca w ten

sposób tzw. zielona energia

jest wykorzystywana na po-

trzeby oczyszczalni. Nadmiar

biogazu jest spalany w specjal-

nych pochodniach.

Jeszcze w tym miesi¹cu

MPWiK przejmie do eksploata-

cji, wart¹ ponad 500 mln z³,

Stacjê Termicznej Utylizacji

Osadów Œciekowych. Dziêki

zastosowanej technologii ter-

micznego unieszkodliwiania,

wszystkie odpady powsta³e w

procesie oczyszczania œcie-

ków i w procesie przeróbki

osadów œciekowych, bêd¹ uty-

lizowane w miejscu ich wytwa-

rzania, w sposób ca³kowicie

bezpieczny dla mieszkañców

i œrodowiska. Spalanie osadów

œciekowych w z³o¿u fluidalnym

jest najskuteczniejsz¹ i po-

wszechnie stosowan¹ w œwie-

cie metod¹, zgodn¹ z obowi¹-

zuj¹cymi przepisami prawny-

mi. Proces odznacza siê wy-

sok¹ efektywnoœci¹ energe-

tyczn¹, niezawodnoœci¹ pracy

urz¹dzeñ, przy jednoczesnym

spe³nieniu najsurowszych

standardów emisyjnych do at-

mosfery. Dziêki wykorzystaniu

metody termicznej utylizacji,

masa produkowanych osadów

zmniejszy siê 10-krotnie, do

iloœci ok. 20 tys. ton rocznie.

Warszawska Stacja Termicz-

nej Utylizacji Osadów Œcieko-

wych to pierwsza w Polsce tego

typu instalacja, wyposa¿ona w

turbinê parow¹, która z energii

cieplnej, powstaj¹cej w proce-

sie spalania osadów œcieko-

wych (maksymalnie 3,5 MW),

wyprodukuje dodatkow¹ ener-

giê s³u¿¹c¹ do ogrzewania

obiektów oczyszczalni. Turbina

do wytwarzania energii elek-

trycznej zostanie uruchomiona

w momencie uzyskania pe³nej

wydajnoœci stacji i bêdzie w sta-

nie wyprodukowaæ oko³o 1,6

MW pr¹du elektrycznego.

Wszystkie obiekty STUOŒ s¹

ca³kowicie zhermetyzowane;

odci¹gane powietrze jest kiero-

wane do spalania, a nastêpnie

do uk³adu oczyszczania spalin.

Dziêki zastosowaniu monitorin-

gu on-line, jakiekolwiek prze-

kroczenie dopuszczalnych po-

ziomów emisji bêdzie skutko-

wa³o natychmiastowym, auto-

matycznym zatrzymaniem pro-

cesu spalania.

Projekt „Zaopatrzenie w

wodê i oczyszczanie œcieków

w Warszawie”, ze wzglêdu na

iloœæ realizowanych zadañ, zo-

sta³ podzielony na trzy fazy.

G³ównym celem fazy I by³o

stworzenie skutecznego syste-

mu odbioru i oczyszczania

œcieków z po³udniowych dziel-

nic Warszawy (Wilanowa, Ur-

synowa i czêœci Mokotowa)

poprzez skierowanie ich do

Oczyszczalni Œcieków Po³ud-

nie. Faza II objê³a moderniza-

cjê oraz rozbudowê infrastruk-

tury wodoci¹gowej i kanaliza-

cyjnej w Warszawie. Rozbudo-

wa i modernizacja Oczyszczal-

ni Œcieków Czajka oraz budo-

wa uk³adu przesy³owego œcie-

ków, to g³ówne inwestycje III

fazy, podczas której na sze-

rok¹ skalê zastosowano nowo-

czesn¹ metodê bezwykopow¹.

Ograniczy³o to znacznie iloœæ

wykopów otwartych, a tym sa-

mym zminimalizowa³o utrud-

nienia dla mieszkañców. Reali-

zacja ca³ego projektu ma fun-

damentalne znaczenie dla

uporz¹dkowania gospodarki

wodno-œciekowej stolicy i

kszta³towania ekosystemu do-

rzecza Wis³y, a korzyœci z prze-

prowadzonych inwestycji ju¿

odczuwaj¹ mieszkañcy War-

szawy i okolic.

Negocjacje, prowadzone

przez przedstawicieli MPWiK

w Warszawie S.A., w sprawie

restrukturyzacji projektu „Za-

opatrzenie w wodê i oczysz-

czanie œcieków w Warszawie

– Faza III”, zakoñczy³y siê suk-

cesem. Komisja Europejska

uwzglêdni³a wniosek spó³ki,

wydaj¹c decyzjê zmieniaj¹c¹

zakres rzeczowy projektu i

wyd³u¿aj¹c¹ termin jego reali-

zacji do koñca 2012.

Jednym s³owem - wszelkie

niepokoje wydaj¹ siê byæ nie-

uzasadnione. Roman Bugaj

zapewnia, ¿e terminy zostan¹

dotrzymane, zaœ docelowa

przepustowoœæ oczyszczalni

zostanie osi¹gniêta do koñca

tego roku.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Nie taki komornik straszny
licytacjami publicznymi, czy

sporz¹dzanie protoko³u stanu

faktycznego.

Ten, kto ubiega siê o stano-

wisko komornika, musi byæ przy-

gotowany na d³ug¹ i ¿mudn¹

drogê do celu. Pierwszy waru-

nek to ukoñczenie studiów

prawniczych i zdanie egzaminu

na aplikacjê komornicz¹. Wy-

raŸnie roœnie popularnoœæ tego

zawodu - w 2012 do egzaminu

wstêpnego na aplikacjê przyst¹-

pi³o 640 osób. W 2008 by³o to

zaledwie 59 osób. Aplikacja ko-

mornicza trwa dwa lata i musi

siê odbywaæ w kancelarii ju¿

praktykuj¹cego komornika, u

którego aplikant jest zatrudnio-

ny w ramach szkolenia. Nauka

u tzw. patrona jest uzupe³niana

zajêciami teoretycznymi, orga-

nizowanymi przez rady izb ko-

morniczych. Po ukoñczeniu apli-

kacji trzeba jeszcze zdaæ egza-

min koñcowy, uprawniaj¹cy do

uzyskania tytu³u asesora ko-

morniczego, który jednak nadal

pracuje u patrona i wykonuje

prace przez niego zlecone. Po

dwóch latach sta¿u, asesor

mo¿e wreszcie ubiegaæ siê o

powo³anie na stanowisko ko-

mornika s¹dowego. Decyzjê w

tej kwestii podejmuje minister

sprawiedliwoœci, jeœli uzna, ¿e w

konkretnym mieœcie czy te¿

miejscowoœci potrzebna jest

kolejna kancelaria komornicza.

Powo³anie kancelarii odbywa

siê w drodze konkursu. Dziœ

mamy ich w Polsce 1050.

Wiele pytañ, najwa¿niejsze

- o eksmisje

Jak odzyskaæ swoje pieni¹-

dze? Jak wyegzekwowaæ wy-

rok s¹du? Kiedy grozi eksmi-

sja? Co zrobiæ, zanim pojawi

siê komornik? Na te i wiele in-

nych pytañ, mo¿na by³o uzy-

skaæ odpowiedŸ w dniu otwar-

tym komorników, w Domu Po-

lonii w Warszawie i w pozosta-

³ych 129 miejscach w ca³ym

kraju. Bodaj najwiêcej pytañ

dotyczy³o eksmisji, jako ¿e to

w³aœnie one sta³y siê w ostat-

nich latach wielkim problemem,

dostrze¿onym przez samorz¹d

komorniczy na tyle, ¿e 26 paŸ-

dziernika zorganizowano trze-

ci¹ ju¿ konferencjê naukow¹ z

cyklu „Komornicy s¹dowi – po-

miêdzy fikcj¹ medialn¹ a rze-

czywistoœci¹”. Temat tej konfe-

rencji to „Eksmisja a prawa

cz³owieka”, a zajêto siê na niej

analiz¹ obowi¹zuj¹cych przepi-

sów prawa, wypracowaniem

wniosków zmierzaj¹cych do

wprowadzenia zmian, które

chroni³yby interesy w³aœcicieli

lokali z jednoczesnym

uwzglêdnieniem godnoœci i

praw d³u¿ników. Prace zmie-

rzaj¹ w kierunku stworzenia ja-

snych i spójnych przepisów,

mo¿liwych do zastosowania

wprost, bez potrzeby dokony-

wania ¿mudnych interpretacji i

bez koniecznoœci rozstrzygania

w¹tpliwoœci przez s¹dy.

Przepisy, które reguluj¹ m.in.

tzw. sprawy eksmisyjne, to ko-

deks postêpowania cywilnego

(art. 758 k.p.c.), a tak¿e prze-

pisy ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o komornikach s¹do-

wych i egzekucji (jedn. tekst

Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz.

1376 ze zmianami). Wedle tych

w³aœnie przepisów, do komor-

ników s¹dowych, którzy s¹ - ni

mniej ni wiêcej - s¹dowymi or-

ganami egzekucyjnymi, nale¿y

wykonywanie orzeczeñ s¹do-

wych w sprawach o roszczenia

pieniê¿ne i niepieniê¿ne.

Wœród tych spraw jest wykony-

wanie orzeczeñ s¹dów, naka-

zuj¹cych d³u¿nikowi opuszcze-

nie i opró¿nienie lokalu. Spra-

wy eksmisyjne maj¹ szczegól-

ny status, bardzo wra¿liwy spo-

³ecznie, bowiem w efekcie wy-

konania orzeczenia, nie owija-

j¹c w bawe³nê, d³u¿nik zostaje

pozbawiony dachu nad g³ow¹.

D¹¿¹c do ograniczenia do-

legliwoœci tego typu sankcji,

ustawodawca przewidzia³ w

obowi¹zuj¹cych regulacjach

wiele rozwi¹zañ prawnych, któ-

re stwarzaj¹ mo¿liwoœæ maksy-

malnej ochrony lokatorów i

ograniczenie negatywnych

skutków wydanego orzeczenia.

Przyk³adem tak pojêtej ochro-

ny s¹ przepisy Ustawy z dnia

21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmia-

nie Kodeksu cywilnego, po-

przez przyznanie osobom eks-

mitowanym, w okreœlonych

przypadkach, prawa do lokalu

socjalnego, b¹dŸ te¿ – w przy-

padku braku uprawnienia do

jego uzyskania – koniecznoœci

zapewnienia d³u¿nikowi po-

mieszczenia tymczasowego.

W przypadku, gdy takie po-

mieszczenie tymczasowe nie

zostanie przez w³aœciw¹ gmi-

nê zapewnione, komornik ma

mo¿liwoœæ usuniêcia d³u¿nika

z zajmowanego lokalu wy³¹cz-

nie do noclegowni, schroniska

lub innej placówki zapewniaj¹-

cej miejsca noclegowe. Dodat-

kowo, zapis art. 16 tej ustawy

mówi, ¿e wyroków eksmisyj-

nych nie mo¿na wykonywaæ od

1 listopada do 31 marca na-

stêpnego roku w³¹cznie, je¿eli

osobie eksmitowanej nie wska-

zano lokalu, do którego ma

nast¹piæ przekwaterowanie.

Teoretycznie wiêc lokator

jest wyposa¿ony w parasol

ochronny przepisów prawa, w

praktyce bywa z tym ró¿nie.

Nie ka¿dy ma ochotê wyl¹do-

waæ w noclegowni, w sytuacji,

gdy ca³e ¿ycie rzetelnie p³aci³

czynsz, poniós³ nak³ady na

modernizacjê mieszkania, a

jego niewyp³acalnoœæ nastêpu-

je na skutek drastycznego za-

wy¿ania czynszów np. przez

osoby, które odzyska³y po la-

tach swoje nieruchomoœci i te-

raz pragn¹ odbiæ sobie straco-

ny czas kosztem najemców,

których nie staæ na p³acenie

czynszu, który wzrós³ 300 –

400%, bo i z takimi przypad-

kami mamy do czynienia.

Komornicy w liczbach

Do 1050 kancelarii komor-

niczych w ca³ym kraju trafi³o w

ubieg³ym roku  4,2 mln nowych

spraw. Œredni czas za³atwiania

sprawy skierowanej do komor-

nika to 6,7 miesi¹ca; dla po-

równania w 2008 roku ten czas

wynosi³ 9,6 miesi¹ca i to przy

du¿o mniejszej iloœci spraw

– niespe³na 2 mln.

Roœnie – niestety – iloœæ

eksmisji. Roœnie – na szczê-

œcie – wolno. W tym roku wy-

konano ich nieco ponad 8 tys.,

z czego nieco ponad 2 tys. do

tymczasowego pomieszczenia

– schroniska czy noclegowni,

co oznacza, ¿e s¹d nie przy-

zna³ prawa do lokalu socjalne-

go. Pozosta³e eksmisje mia³y

orzeczone s¹downie prawo do

lokalu socjalnego.

Warto pamiêtaæ, ¿e to nie

komornik decyduje o eksmisji.

Jest on wy³¹cznie organem

egzekwuj¹cym orzeczenie

s¹du w tej kwestii. Komornicy

dostrzegaj¹ b³êdy po stronie

d³u¿ników, polegaj¹ce na nie-

wykorzystywaniu wszystkich

mo¿liwoœci prawnych, zmie-

rzaj¹cych do obrony swoich

praw w toku postêpowania roz-

poznawczego przed s¹dem i

niedopuszczenia do wydania

wyroku eksmisyjnego lub zmi-

nimalizowania jego skutków.

Jak twierdz¹ - aktywnoœæ osób

z wyrokami eksmisyjnymi ma

miejsce dopiero na etapie po-

stêpowania egzekucyjnego. A

na tym etapie nie ma ju¿ mo¿-

liwoœci podwa¿enia prawo-

mocnego orzeczenia.

Samorz¹d komorniczy ma

œwiadomoœæ, ¿e przepisy do-

tycz¹ce wykonywania eksmisji

nie s¹ dostatecznie precyzyj-

ne, dlatego Krajowa Rada Ko-

mornicza postuluje zmiany w

regulacjach prawnych.

Bêdziemy siê przygl¹daæ

tym dzia³aniom.

El¿bieta Gutowska

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Zapraszamy do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, ul.

Kondratowicza 8, pok. 112 (blok. A, I piêtro), do koñca 2012 r.

od poniedzia³ku do soboty w godzinach 7.00-12.00 (na czczo

– co najmniej 8 godzin od ostatniego posi³ku).

Osoby, u których zostanie rozpoznana cukrzyca bêd¹ kierowane do

kolejnego etapu programu, w ramach którego zapewniamy bezp³at-

ne specjalistyczne konsultacje diabetologiczne, badania diagnostycz-

ne pod k¹tem powik³añ cukrzycy oraz edukacjê terapeutyczn¹.

Wiêcej informacji dotycz¹cych badania mo¿na uzyskaæ:

Koordynatorzy Programu w Klinice Diabetologii:

tel. 22 326-55-69, 22 326-56-12

SPRAWDZ CZY NIE MASZ CUKRZYCY

- PROGRAM BEZP£ATNYCH BADAÑ

PROFILAKTYCZNYCH

,
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Rejestracja: 22 518 26 66

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

dokoñczenie ze str. 1

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

Mieszkania komunalne

na Golêdzinowie

wej zawsze bêd¹, nie mo¿na o

nich zapominaæ”. Chwali³a tak-

¿e upór wiceburmistrz Katarzy-

ny £êgiewicz w pozyskiwaniu

œrodków na rewitalizacjê dziel-

nicy, dziêki któremu uda³o siê

zapisaæ w bud¿ecie miasta do-

datkow¹ kwotê 10 mln z³otych

dla Pragi Pó³noc.

Nawi¹zaniem do spo³ecz-

nych protestów w sprawie Tra-

sy Œwiêtokrzyskiej by³o stwier-

dzenie, ¿e na Pragê nale¿y

doje¿d¿aæ, a nie przez ni¹ prze-

je¿d¿aæ. Wkrótce bêdzie tu

metro, Muzeum Warszawskiej

Pragi, Centrum Kreatywnoœci,

inwestycje na terenie Konese-

ra. Kamykiem do ogródka w³a-

snych wspó³pracowników by³o

stwierdzenie, ¿e w mieœcie nie

mo¿na widzieæ tylko dróg, a

zapominaæ o ludziach i ich po-

trzebach mieszkaniowych.

Wkrótce ma ruszyæ drugi

etap inwestycji z 228 lokalami

w czterech siedmiokondygna-

cyjnych budynkach, na który

uda³o siê otrzymaæ dofinanso-

wanie z Banku Gospodarstwa

Krajowego w wysokoœci 30%

wartoœci przetargu (ok. 18 mln

z³). Nowe budynki maj¹ zarów-

no nazw¹ (Bastion, Redan,

Barkan, Luneta), jak i ceglanym

wykoñczeniem nawi¹zywaæ do

zabudowy fortecznej Fortu Go-

lêdzinowskiego, na terenie któ-

rego powstaj¹. Tymczasem z

punktu widzenia ochrony za-

bytków niefortunnym posuniê-

ciem by³o wczeœniejsze usytu-

owanie bloków policyjnych tu¿

przy obiektach fortyfikacyjnych,

a czêœciowo na nich, bez po-

szanowania historycznej warto-

œci tego s¹siedztwa. Choæ

wznoszone tu¿ obok osiedle

domów komunalnych w za³o¿e-

niu ma nawi¹zywaæ do miejsca,

w którym powstaje, to czy na-

wi¹zanie to rzeczywiœcie bê-

dzie trafne i czytelne dla miesz-

kañców i u¿ytkowników tej

przestrzeni, oka¿e siê w pe³ni

po zakoñczeniu inwestycji, któ-

re jest planowane na 2014 rok.

Do tematu polityki mieszka-

niowej powrócimy szerzej w

najbli¿szych wydaniach gazety.

Kr.

POSUL o przedwojennym

Muzeum Komunikacji
gromadzono w du¿ym maga-

zynie na stacji Warszawa

Wschodnia Towarowa.

13 grudnia 1931 r. otwarto

Muzeum Kolei w prywatnym

gmachu Schichta przy Nowym

ZjeŸdzie 1, na trzecim piêtrze.

Nie mo¿na tu jednak by³o po-

kazywaæ najwiêkszych ekspo-

natów. W 1938 roku muzeum

rozszerzono o dzia³ komunika-

cji drogowej i wodnej, przez co

w efekcie zosta³o ono przemia-

nowane na Muzeum Komuni-

kacji, które w 1940 roku mia³o

uzyskaæ sw¹ now¹ siedzibê na

Pradze. Przy linii kolejowej,

mniej wiêcej w miejscu dzisiej-

szego Stadionu Narodowego,

mia³ stan¹æ funkcjonalistyczny

gmach autorstwa Bohdana

Pniewskiego. Projekt zak³ada³,

¿e w jednym skrzydle mia³o siê

mieœciæ Muzeum Komunikacji,

w drugim zaœ Muzeum Prze-

mys³u i Techniki. Zaprojekto-

wano tak¿e bocznicê kolejow¹

z obrotnic¹ do ekspozycji ta-

boru. Kolekcja przysz³ego mu-

zeum mia³a siê sk³adaæ z ta-

boru najnowszej kolei elek-

trycznej oraz dwóch sztuk naj-

starszych parowozów.

Z powodu wybuchu wojny

planów nie zrealizowano, choæ

teren ju¿ ogrodzono i zgroma-

dzono materia³y budowlane,

przygotowane na rozpoczêcie

prac.

Po wybuchu wojny rozpo-

czê³a siê grabie¿ eksponatów.

Czêœæ najcenniejszych zbiorów

wywieziono do Niemiec, gdzie

muzea kolejnictwa powstawa-

³y ju¿ w ostatnim dziesiêciole-

ciu XIX wieku. Najpierw trafi³o

tam 160 eksponatów, potem

grabiono wszystko, co wpad³o

w rêce. Przedmioty z metali

szlachetnych przetapiano na

elementy uzbrojenia. Niemcy

wywieŸli te¿ mapy, ksi¹¿ki i ry-

sunki, bilety kolejowe, ksi¹¿ki

z dziedziny komunikacji, cieka-

we eksponaty nawet z XVI i

XVII wieku. Najcenniejsze zbio-

ry próbowano ukryæ, stworzo-

no te¿ za spraw¹ Jana Dybow-

skiego, podziemnego ministra

komunikacji, wtórn¹ ksiêgê in-

wentarzow¹ muzeum. Odnale-

ziono j¹ po wojnie w Niem-

czech, ale póŸniej œlad po niej

zagin¹³. Szkoda, bo umo¿liwi-

³aby ona wyst¹pienie o zwrot

zagrabionych eksponatów,

zw³aszcza, ¿e Niemcy wpisy-

wali w niej potwierdzenia doko-

nywanych rekwizycji.

W 1944 roku magazyn przy-

sz³ego Muzeum Komunikacji

na Dworcu Wschodnim uleg³

zniszczeniu. Po wojnie straty

muzeum oszacowano na 27

mln. Kolekcjê odbudowano z

wielkim wysi³kiem, pozyskuj¹c

np. cenne zbiory lotnicze Go-

eringa, które póŸniej trafi³y w

czêœci z powrotem do Niemiec.

We wczesnych latach powo-

jennych przewidywano lokali-

zacjê Muzeum Techniki w miej-

scu planowanego przed wojn¹

gmachu Muzeum Komunikacji,

choæ ju¿ wed³ug socrealistycz-

nego projektu, który nie jest

niestety znany i nie doczeka³

siê realizacji.

W realnym socjalizmie nie

dbano zupe³nie o spuœciznê

historyczn¹ i zbiory uleg³y roz-

proszeniu. Czêœæ eksponatów

trafi³a do by³ej parowozowni w

Bytomiu. Przejê³o je nastêpnie

Muzeum Technik Naczelnej

Organizacji Technicznej, jak np.

kolekcjê telegrafów i telefonów

gromadzon¹ od lat 20. Czêœæ

znajduje siê w szkole kolejowej

na Szczêœliwickiej, w tamtej-

szej Izbie Pamiêci. Najprawdo-

podobniej sporo dokumentów i

eksponatów wci¹¿ czeka na

odkrycie w zapomnianych ma-

gazynach czy archiwach. Na

czêœæ zapomnianych doku-

mentów natrafiono przypad-

kiem w zesz³ym roku.

Warszawa wci¹¿ czeka na

swoje Muzeum Komunikacji.

Tej roli nie jest w stanie spe³niæ

Muzeum Kolejnictwa na Dworcu

G³ównym. A mo¿e choæ trochê

do idea³u przybli¿y nas prywatny

projekt realizowany w jednej

z hal stacji Warszawa Praga?

Muzeum Komunikacji ci¹¿y

ku Pradze.

Kr.

Uspokoiæ ruch
szania siê pieszo i na rowerze

oraz zwiêkszenie dostêpnoœci

komunikacji miejskiej.

Ju¿ dwa lata temu organiza-

cje zrzeszone w Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego

wystosowa³y apel do w³adz

miasta o sporz¹dzenie projek-

tu nowego zagospodarowania

ulicy Targowej, wykorzystuj¹c

tê niepowtarzaln¹ szansê, jak¹

jest budowa metra. Poniewa¿

apel pozosta³ bez odpowiedzi,

trud refleksji na ten temat pod-

jê³a strona spo³eczna.

Na spotkaniu, w obecnoœci

sto³ecznego in¿yniera ruchu

Janusza Galasa, przedstawi-

cieli Zarz¹du Transportu Miej-

skiego, Biura Architektury i

Planowania Przestrzennego,

Instytutu Gospodarki Prze-

strzennej i Mieszkalnictwa

przedstawione zosta³y prezen-

tacje na temat dotycz¹cych

Pragi niespójnoœci w strate-

gicznych dokumentach miej-

skich autorstwa Patryka Bie-

leckiego ze Stowarzyszenia

Zielone Mazowsze oraz Pro-

jekt uspokojenia ruchu na Sta-

rej Pradze po wybudowaniu

metra, przygotowany przez

Tomasza Peszke z Praskiego

Stowarzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów” przy wspó³pracy

Aleksandra Buczyñskiego z

Zielonego Mazowsza. Proble-

my komunikacyjne Nowej Pra-

gi przedstawi³ dzielnicowy rad-

ny Pawe³ Lisiecki.

Zgodnie ze wspó³czesnymi

tendencjami rewitalizacji prze-

strzeni miejskich, rekomendo-

wano m.in. poszerzanie subnor-

matywnych chodników, ograni-

czenie iloœci pasów ruchu b¹dŸ

ich zwê¿anie na rzecz wyzna-

czania pasów rowerowych w

jezdniach i miejsc parkingo-

wych oraz tworzenie stref ruchu

uspokojonego (do 30 km/h).

Aby umo¿liwiæ powstanie dep-

taka na ul. Z¹bkowskiej, co jest

zgodne z przyjêtym dla tego

rejonu planem zagospodarowa-

nia przestrzennego, zapropono-

wano stworzenie pe³nego

skrzy¿owania ulicy Targowej z

Bia³ostock¹ i przeniesienie tam,

w rejon stacji i wyjœæ z metra,

ruchu autobusów obs³uguj¹-

cych Micha³ów i Targówek.

Choæ sama idea uspokajania

ruchu nie budzi³a kontrowersji,

to w sprawie ulicy Targowej za-

s³aniano siê zapisami umowy z

wykonawc¹ metra, która nak³a-

da na niego obowi¹zek przy-

wrócenia stanu poprzedniego

otoczenia stacji. Argument ten

jest jednak nie do utrzymania w

œwietle planów dotycz¹cych uli-

cy Œwiêtokrzyskiej, która za

spraw¹ odrêbnego projektu ma

ca³kowicie zmieniæ swoje obli-

cze. Okaza³o siê tak¿e, ¿e pro-

jekt zagospodarowania Placu

Wileñskiego po wybudowaniu

metra opracowuje miejski Wy-

dzia³ Estetyki Przestrzeni Pu-

blicznej. Wci¹¿ nie ma jednak

jego ostatecznej wersji, a sam

projekt nie podlega ¿adnym

spo³ecznym konsultacjom.

Tymczasem mieszkañcy bu-

dynków przy Targowej i Cyryla

i Metodego nadal protestuj¹

przeciwko usytuowaniu pod ich

oknami pomnika „czterech œpi¹-

cych”. Przedstawicielka wspól-

noty przedstawi³a pomys³ upa-

miêtnienia wojny 1920 roku

albo rzezi Pragi, miejsce pomni-

ka upamiêtniaj¹cego Armiê

Czerwon¹ widz¹c na Cmenta-

rzu ¯o³nierzy Radzieckich.

Dyskusja nad poszczegól-

nym rozwi¹zaniami by³a moc-

no ograniczona ze wzglêdu na

szczup³oœæ czasu (przygoto-

wania do nadzwyczajnej sesji

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc).

Choæ konkretne deklaracje nie

pad³y, poza jedn¹ – in¿ynier

ruchu obieca³, ¿e wkrótce znik-

nie uci¹¿liwy dla mieszkañców

ruch tirów ulic¹ Szwedzk¹,

ZTM i s³u¿by in¿yniera ruchu

przeanalizuj¹ przedstawione

przez stronê spo³eczn¹ propo-

zycje. Debata z pewnoœci¹

bêdzie mia³a swój ci¹g dalszy.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1
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Sesje XXX i XXXI mia³y cha-

rakter posiedzeñ nadzwyczaj-

nych. Na sesji XXX koñczono

posiedzenie, które rozpoczê³o

siê 30 paŸdziernika. Sama se-

sja rozpoczê³a siê z 30-minu-

towym opóŸnieniem w doœæ

nerwowej atmosferze i to zwia-

stowa³o mo¿liwe niespodzian-

ki. Nerwowoœæ potêgowa³a

obecnoœæ na sesji radnych mia-

sta Macieja Maciejowskiego,

który wyrzucony z PiS zasili³

szeregi Praskiej Wspólnoty Sa-

morz¹dowej, radnego Seba-

stiana Wierzbickiego - wice-

przewodnicz¹cego rady m.st.

Warszawy z SLD, przewinê³a

siê tak¿e szefowa PO na Pra-

dze pos³anka Alicja D¹brow-

ska, dotar³ na sesjê tak¿e szef

gabinetu politycznego prezy-

dent Hanny Gronkiewicz-Waltz,

dyrektor Jaros³aw JóŸwiak.

Zaraz po otwarciu obrad

klub PiS zg³osi³ wniosek o uzu-

pe³nienie jego porz¹dku o od-

wo³anie zarz¹du dzielnicy.

Przewodnicz¹ca Kobus na-

tychmiast og³osi³a przerwê i

klub PO uda³ siê naradê. Po

jej zakoñczeniu okaza³o siê, ¿e

jeden z inicjatorów XXX sesji,

radny PO Andrzej Siborenko

nie wyrazi³ zgody na poszerza-

nie porz¹dku obrad, co w ta-

kiej sytuacji jest wymagalne i

wniosek o wprowadzenie do

porz¹dku obrad odwo³ania za-

rz¹du dzielnicy Praga Pó³noc

z powodów proceduralnych nie

by³ nawet g³osowany.

Sesja skoñczy³a siê szybko,

po zaprezentowaniu przez bur-

mistrza dzielnicy podstawowych

parametrów, jeœli chodzi o przy-

dzia³y mieszkañ w latach 2011-

2012, czego oczekiwali wnio-

skodawcy zwo³ania sesji. Wyni-

ka³o z nich, i¿ w roku 2011 wy-

dano 226 skierowañ do podzia-

³u i zamiany mieszkañ oraz pod-

pisano 40 skierowañ do zawar-

cia umów najmu, a w roku 2012,

do chwili obecnej, wydano 227

skierowañ do podzia³u i zamia-

ny mieszkañ oraz podpisano 43

skierowañ do zawarcia umów

najmu. Debata w sprawie nie

by³a kontynuowana, bowiem

oczekiwali ju¿ przedstawiciele

Szpitala Praskiego z p.o. dyrek-

tora szpitala Halin¹ Depcik i dy-

rektorem Biura Polityki Zdrowot-

nej m.st. Warszawy Dariuszem

Hajdukiewiczem, którzy zapro-

szeni zostali na XXXI sesjê po-

œwiecon¹ sytuacji Szpitala Pra-

skiego. Szpitala, który zgodnie

z uchwa³¹ Rady m.st. Warsza-

wy wkrótce ma byæ komercjali-

zowany, czyli przekszta³cany w

spó³kê. Sala podzieli³a siê na

oskar¿ycieli (radni, zwi¹zkowcy)

i oskar¿onych (przedstawiciele

szpitala i w³adz miasta). Pada-

³o wiele s³ów. Urzêdnicy kadzili,

¿e szpital to „per³a Pragi”, ale

mówili te¿ bardzo d³ugo o eko-

nomizacji s³u¿by zdrowia. Stro-

na spo³eczna, przede wszyst-

kim zwi¹zkowcy, o odejœciach

specjalistów, pauperyzacji pla-

cówki, wzroœcie zad³u¿enia, z³ej

atmosferze, zwolnieniach pra-

cowników i nepotyzmie. Radni

prawicy w kontekœcie trwaj¹ce-

go od roku i niedokoñczonego

konkursu na wybór nowego dy-

rektora szpitala bardzo domaga-

li siê przedstawienia osi¹gniêæ

zawodowych obecnej pani p.o.

dyrektora. Zbierali g³os obecny

przewodnicz¹cy Rady Spo³ecz-

nej Szpitala Jaros³aw JóŸwiak i

by³y przewodnicz¹cy Ireneusz

Tondera, którzy prezentowali

jak¿e ró¿ne koncepcje rozwoju

i dalszego funkcjonowania pla-

cówki. Dyrektor JóŸwiak mia³

przed oczami rachunek ekono-

miczny, a radny Tondera misjê i

humanitarne potrzeby. Ponad

dwugodzinna wymiana zdañ, bo

trudno to wszystko by³o nazwaæ

dyskusj¹, nie doprowadzi³a do

¿adnych konkluzji. Wszyscy

zgadzali siê, ¿e szpital musi na-

dal istnieæ i spe³niaæ swoj¹ rolê

placówki medycznej, ale w jakim

zakresie - tego nawet nie by³ w

stanie okreœliæ dyrektor Biura

Polityki Zdrowotnej m.st. War-

szawy Dariusz Hajdukiewicz.

Zobowi¹za³ siê jednak, ¿e tak¹

koncepcjê miasto postara siê

wypracowaæ. Pewne jest to, ¿e

w roku przysz³ym Szpital Praski

bêdzie spó³k¹ m.st. Warszawy.

M.st. Warszawa weŸmie na sie-

bie dotychczasowe zobowi¹za-

nia, czyli zad³u¿enie szpitala i

wyposa¿y spó³kê w niezbêdny

kapita³ rozruchowy. To, czy

nowy podmiot poradzi sobie na

rynku, bêdzie zale¿a³o od zdol-

noœci menad¿erskich kadry kie-

rowniczej oraz od zakresu i po-

ziomu œwiadczonych us³ug.

Kolejna ods³ona w pó³nocno-

praskiej radzie nast¹pi³a po kil-

ku minutach. XXXII sesja by³a

sesj¹ zwo³an¹ w trybie zwyczaj-

nym, w celu uporz¹dkowania

nawarstwionych spraw bud¿e-

towych. Jej pierwotny porz¹dek

przewidywa³ trzy korekty bu-

d¿etu i rozpatrzenie skargi na

dzia³alnoœæ Zarz¹du Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami.

Ju¿ na samym pocz¹tku obrad

burmistrz Piotr Zalewski wniós³

o rozszerzenie porz¹dku o ko-

lejn¹ korektê bud¿etu oraz o…..

odwo³anie swojej zastêpczyni

Katarzyny £êgiewicz w zwi¹z-

ku ze z³o¿on¹ przez ni¹ rezy-

gnacj¹. Same korekty przesz³y

bez echa, mimo i¿ przesuwano

œrodki na poziomie ponad 3 mi-

lionów z³otych. G³ówn¹ uwagê

sali skupi³y sprawy kadrowe.

Burmistrz £êgiewicz w okresie

dwuletniej pracy na Pradze nie

zdoby³a sobie sympatii miesz-

kañców, doœæ czêsto na sesjach

by³a brutalnie atakowana przez

radnych prawicy. Jej rezygna-

cja i wniosek o jej odwo³anie by³

zapewne dla wielu sporym za-

skoczeniem. Zdziwiliby siê za-

pewne ci, którzy wyobra¿ali so-

bie, ¿e PiS i PWS ochoczo pod-

chwyc¹ wniosek burmistrza.

Radni PiS i PWS w tym punk-

cie porz¹dku obrad udali siê na

wewnêtrzn¹ emigracjê, a czêœæ

z nich opuœci³a salê obrad. Po-

stronnym mog³oby siê wyda-

waæ, ¿e odchodz¹ca znajduje w

nich swoj¹ obronê. Gra i pozo-

ry (zgodnie ze star¹ zasad¹ „im

gorzej, tym lepiej”) - w tej spra-

Pó³nocnopraska rada pracuje z ró¿nym natê¿eniem.

Potrafi swoje spotkanie zamkn¹æ po 30 minutach, a kiedy

indziej obrady s¹ wielogodzinne. Tak by³o 14 listopada,

kiedy to przewodnicz¹ca El¿bieta Kowalska-Kobus wyznaczy³a

trzy posiedzenia w ci¹gu jednego dnia.

wie najlepiej niech s³u¿y za ko-

mentarz takiej postawy. Ciê¿ar

procedowania wziêli na siebie

radni PO i SLD powo³uj¹c ko-

misjê skrutacyjn¹. Nieca³¹

chwilê po tym jej przewodnicz¹-

cy Ireneusz Tondera po prze-

prowadzeniu tajnego g³osowa-

nia, w którym radni PiS i PWS

nie wziêli udzia³u og³osi³, ¿e Ka-

tarzyna £êgiewicz zosta³a od-

wo³ana z funkcji zastêpcy bur-

mistrza. Powo³anie nowego za-

stêpcy burmistrza posz³o tak¿e

nadzwyczaj g³adko i zosta³a

nim wybrana g³osami PO i SLD

przy absencji w g³osowaniu rad-

nych PiS i PWS tak¿e kobieta,

dotychczasowa dyrektor DBFO

na Pradze Edyta Federowicz.

Dalsza czêœæ sesji to rozpa-

trywanie skargi mieszkañców

czynszówek przy Z¹bkowskiej

na dzia³alnoœæ ZGN. Po doœæ

d³ugiej debacie, w której wy-

s³uchano zarówno mieszkañ-

ców, jaki i dyrektor ZGN, radni

postanowili odes³aæ sprawê do

gruntowniejszego zbadania

przez komisjê rewizyjn¹ rady.

Godzina 23 przynios³a zakoñ-

czenie posiedzenia.          DCH

Jakie przedsiêwziêcia powinny byæ kon-

sultowane z mieszkañcami? Czym jest Plat-

forma Internetowa Konsultacji Spo³ecznych i

do czego s³u¿y? Jakie s¹ formy prowadzenia

konsultacji z mieszkañcami? Na te pytania

odpowiadaj¹ przygotowywane uchwa³a i za-

rz¹dzenie prezydenta. Dokumenty okreœlaj¹

tak¿e w jaki sposób mieszkañcy Warszawy

mog¹ wspó³decydowaæ o sprawach wa¿nych

dla nich i dla ich miasta. Projekty daj¹ tak¿e

warszawiakom mo¿liwoœæ wystêpowania z

wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

Do tej pory nie by³o dokumentu, który

regulowa³by kwestiê prowadzenia konsul-

tacji z mieszkañcami Warszawy. Jest to ko-

nieczne nie tylko ze wzglêdu na obowi¹zek,

jaki nak³ada na stolicê ustawa o samorz¹-

dzie gminnym oraz postanowienia Statutu

m.st. Warszawy i statutów dzielnic, lecz

przede wszystkim z powodu rosn¹cego zna-

czenia partycypacji spo³ecznej.

Zanim dokumenty zostan¹ przyjête przez

Radê m.st. Warszawy, o opiniê na ich temat i

swoje sugestie proszeni s¹ mieszkañcy. Do

16 grudnia zapraszamy ich do wyra-

¿enia opinii na stronie internetowej

www.konsultacje.um.warszawa.pl,

mailowo pod adresem: konsultacje-

@um.warszawa.pl, a tak¿e w for-

mie listownej (adres: Centrum Ko-

munikacji Spo³ecznej Urzêdu m.st.

Warszawy, ul. Senatorska 27,

00-099 Warszawa).

Dodatkowo podczas konsultacji mo¿na za-

daæ pytanie a tak¿e zg³osiæ uwagi bezpoœred-

nio urzêdnikom w punkcie konsultacyjnym, w

ka¿dy wtorek (w godz. 10:00-12:00 w

Centrum Komunikacji Spo³ecznej) i czwar-

tek (w godz. 17:00-19:00 w Warszta-

cie pl. Konstytucji 4). Przewidziano rów-

nie¿ spotkania konsultacyjne z mieszkañ-

cami 4 grudnia (wtorek) o godz. 17.30 i

12 grudnia (œroda) o godz. 18.00 w

Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.

Projekty uchwa³y i zarz¹dzenia, a tak¿e ich

omówienie s¹ dostêpne pod adresem; http://

konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/

Zasady konsultacji spo³ecznych
Ruszy³y konsultacje spo³eczne dwóch dokumentów okreœlaj¹cych zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z miesz-

kañcami - uchwa³y Rady m.st. Warszawy oraz zarz¹dzenia prezydenta. Po wprowadzeniu nowych zasad mieszkañcy

bêd¹ mogli zg³aszaæ wnioski o przeprowadzenie konsultacji.

Nocne p³ywanie na Jagielloñskiej

7 grudnia rusza kolejna edycja „Nocnego ma-

ratonu p³ywackiego Zima 2012”. Organizatorzy

zawodów, czyli Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Re-

kreacji Dzielnicy Praga-Pó³noc oraz Mazowiecki

Integracyjny Klub Sportów Wodnych „Nawigator”

maj¹ nadziejê, ¿e i tym razem, wzorem poprzed-

nich maratonów, dopisz¹ zawodnicy i ich kibice.

Zawody rozpoczynaj¹ siê 7 grudnia od 21.50.

Zakoñczenie ju¿ po pó³nocy. Jest o co powal-

czyæ, a kosz ze sportowymi nagrodami uwzglêd-

nia wiele kategorii. Zachêcamy do zapoznania

siê z  regulaminem i dodatkowymi informacjami

o zawodach zamieszczonymi na stronie www.do-

sir.waw.pl. Mo¿e przy okazji znajd¹ siê nastêpni

amatorzy rekreacji przy Jagielloñskiej 7. Pora

roku sprzyja takiej aktywnoœci.

P³ywalnia przy Jagielloñskiej 7 pe³n¹ par¹ nadrabia czas remontu, kiedy by³a niedo-

stêpna dla mieszkañców. Obiekt jest ju¿ czynny od kilku tygodni i zape³nia siê codziennie

uczniami praskich szkó³, a po po³udniu indywidualnymi amatorami p³ywania. Wracaj¹

tak¿e imprezy organizowane w poprzednich latach, ciesz¹ce siê du¿¹ sympati¹ i zaintere-

sowaniem. W najbli¿szym czasie jedna z nich o¿ywi p³ywalniê w nocy.

skonsultuj-jak-konsultowac-z-mieszkancami

oraz w Centrum Komunikacji Spo³ecznej przy

ul. Senatorskiej 27 w godzinach pracy urzêdu.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na

wniosek

Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokra-

tesa 15, 01-909 Warszawa, reprezentowanego przez

p. Gra¿ynê Mi¹sik, z³o¿ony dnia 2 listopada 2012 r.,

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie opaski brzegowej

Op 523 na prawym brzegu rzeki Wis³y w rejonie Mostu

Pó³nocnego na dz. nr ew. 3/7, 4/2 z obrêbu 4-03-12; 7/1,

7/2, 7/3, 8, 9, 10 z obrêbu 4-06-28 w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul.

Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty

ukazania siê zawiadomienia.

XXX, XXXI i XXXII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Trzy sesje w siedem godzin

ZAWIADOMIENIE
zawiadamia siê, ¿e w dniu 20.11.2012 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 przeznaczonej do oddania w

dzier¿awê na czas oznaczony.

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 18 grudnia 2012 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali, gara¿y wystawionych do

konkursu wywieszone s¹ od dnia 16.11.2012 r., na

tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul.

Jagielloñskiej 23 i w jego administracjach obs³ugi

mieszkañców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy

www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga Pó³noc

www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach, gara¿ach

wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ

u p. Barbary Skrzypek G³ównego Specjalisty w

Wydziale Zasobów Lokalowych Dzielnicy Praga

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

p. 438, tel. 22 59 00 159 w godzinach pracy Urzêdu.
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 193,

poz. 1194/2008, t.j.), oraz art. 49 i art. 61 § 4 w zwi¹zku

z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 – Kodeks

Postêpowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz.

1071/2000, ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca

1998 o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz.

1592/2001, ze zm.), oraz art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca

2002 o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. 41,

poz. 361/2002, ze zm.)

ZAWIADAMIAM
¿e w dniu 9 paŸdziernika 2012 w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Targówek zosta³o wszczête

postêpowanie na wniosek Prezydenta miasta sto³ecznego

Warszawy, w imieniu którego dzia³a Burmistrz Dzielnicy

Targówek, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na

realizacjê inwestycji polegaj¹cej na budowie ul. Wiernej

na odcinku od ul. Swojskiej do torów PKP wraz z przebudow¹

skrzy¿owania ul. Swojskiej w rejonie ul. Krzewnej i

Janowieckiej w Warszawie na dzia³kach nr ew. 2, obr.

4-11-02 i 9, obr. 4-11-05 oraz na projektowanych

dzia³kach nr ew. 3/4, 3/6, 4/2, 5/4, 6/4, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2,

11/2, 12/2, 13/2, 15/2, 21/2, 24/2, 27/2, 28/2, 29/2, 58/2,

59/2, 64/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 89/5, 89/7, 89/9, 90/2,

91/5, obr. 4-11-02 i 3/1, 5/1, 6/3, 8/4, 45/5, 58/6, 59/4,

64/2, 65/2, 66/2, 67/1, 69/1, 70/1, 73/1, 76/1, 77/1, 78/1,

81/17, obr. 4-11-05 w granicach oznaczonych na mapie

w skali 1:500 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do projektu

budowlanego ul. Wiernej, w dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy.

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy

oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie

Dzielnicy Targówek, w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983

Warszawa, pok. 322, tel. 22 44-38-674, w godzinach

pracy urzêdu, do czasu wydania decyzji administracyjnej.

Jako pierwsze Sztafetê Po-

koleñ zrealizowa³o 74. LO im.

Józefa Pi³sudskiego. Rok póŸ-

niej, w Szkole Podstawowej nr

127, wa¿ne w historii Polski

wydarzenia przedstawi³ Repre-

zentacyjny Zespó³ Artystyczny

Wojska Polskiego. Kolejny etap

odby³ siê w Gimnazjum nr 30

im. gen. Kazimierza Pu³askie-

go. 9 listopada dyrektor tej pla-

cówki przekaza³ symboliczn¹

pa³eczkê Wies³awowi W³odar-

skiemu, dyrektorowi 50. LO im.

Ruy Barbosy. Witaj¹c goœci, dy-

rektor nawi¹za³ do obchodów

94. rocznicy odzyskania przez

Polskê niepodleg³oœci i posta-

wi³ pytanie: czy jest mo¿liwe

byæ patriot¹ dziœ?

Pytania pad³y równie¿ w

pierwszych scenach progra-

mu. Dwoje m³odych ludzi za-

pala znicze na grobach z sym-

bolem Powstania Warszaw-

skiego i napisem „¯o³nierz Nie-

znany”. Ch³opak mówi: „Dla-

czego zawsze musimy tutaj

przychodziæ; nie wiem, po

co?”. Za chwilê, przy stole z

ksi¹¿kami: „Po co mi te Po-

wstania?”. T³em do kolejnych

dialogów i poszukiwañ udzia-

³u bliskich osób w wydarze-

niach historycznych s¹ wy-

œwietlane na telebimie informa-

cje i mapy oraz pieœni, œpiewa-

ne przez chór, m.in. „O, mój

rozmarynie”. Na przemian,

mêskie i ¿eñskie glosy infor-

muj¹, co wydarzy³o siê w 1939

roku 1 wrzeœnia, 17 wrzeœnia;

po  przerywniku muzyczno-wo-

kalnym - w 1944 roku, m.in. 1

sierpnia. „Hej, ch³opcy, bagnet

na broñ”, dialogi bliskich osób,

listy od bliskich. Potem s¹ in-

formacje o zakoñczeniu II woj-

ny œwiatowej, wydarzeniach z

lat nastêpnych: referendum z

1947 roku, prezydenturze Bo-

les³awa Bieruta i koñcz¹cym

ten okres roku 1956. Po trau-

matycznej scenie w kostnicy -

informacje z nastêpnej deka-

dy: strajki 1980 roku, powsta-

nie NSZZ „Solidarnoœæ”, og³o-

szenie stanu wojennego,

Okr¹g³y Stó³, wybory 4 czerw-

ca 1989 roku, wybór Lecha

Wa³êsy na prezydenta, upadek

Muru Berliñskiego, rozwi¹za-

nie ZSRR.

Atmosferê do refleksji nad

tymi wydarzeniami tworzy³y,

recytowane przez dziewczêta

wiersze, potem piosenka

„Ocaliæ od zapomnienia”, z to-

warzyszeniem 3 gitar.

W ostatniej czêœci zapre-

zentowano na telebimie, jak

kilkanaœcie osób, w ró¿nym

wieku, odpowiada na pytanie,

czym jest patriotyzm. W finale

zabrzmia³y s³owa piosenki: „Ja

to mam szczêœcie, ¿e w tym

momencie ¿yæ mi przysz³o w

kraju nad Wis³¹”.

IV edycja Sztafety Pokoleñ

to plon twórczej pracy kilku-

dziesiêciu licealistów, g³ównie

z klas 2a, 2c i 2d. S¹ to: Pau-

lina Józefowska (I re¿yser, au-

torka scenariusza), Patrycja

Kowalska (II re¿yser, kierow-

nik sekcji muzycznej), Magda-

lena Brzozowska (scenogra-

fia); Aleksander Kobus, Nata-

lia Zdunek. Ada Ostrowska,

Klaudia Stolarska, Kinga

Krzy¿ewska, Katarzyna Woj-

cieszkiewicz, Pawe³ Sajnóg,

Bartosz O¿ewski, Aneta Le-

oniak, Magda Nowak (akto-

rzy), Klaudia Œwiercz, Alek-

sandra Szczepanik, Aleksan-

dra Sulejewska, Natalia Go-

³êbiewska, Klaudia Latosek,

Sandra Kowalska, Klaudia

Skomorowska, Maciej  Zalew-

ski, Gawe³ Magiera, Miko³aj

Sokolnicki, Aleksander Krusz-

czyñski, Mariusz Niedzió³ka

(muzycy), Katarzyna Pomy-

ka³a i Klaudia Sybilska (sek-

cja techniczna). Koordyna-

tork¹ ca³oœci by³a wicedyrek-

tor Marzenna Walczak.

Twórcom IV edycji Sztafety

Pokoleñ uda³o siê po³¹czyæ

przekaz wa¿nych treœci histo-

rycznych z przekazem arty-

stycznym, sprawy ogólne - z

indywidualnymi prze¿yciami.

Ca³oœæ by³a dla widzów za-

chêt¹ do odpowiedzi na pyta-

nie: czym jest dziœ patriotyzm?

K.

Ocaliæ od zapomnienia
Te s³owa by³y myœl¹ przewodni¹ uroczystoœci, która 9

listopada odby³a siê w 50. Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.

Ruy Barbosy. To ju¿ 4. edycja „Sztafety Pokoleñ” – przeka-

zu historycznego z poezj¹, muzyk¹, wspomnieniami. Zapro-

ponowa³ j¹ 5 lat temu prezes Zarz¹du Rejonowego Praga

Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych

WiêŸniów Politycznych p³k Czes³aw Lewandowski. „Chce-

my w Sztafecie Pokoleñ przekazaæ Wam, wchodz¹cym w

doros³e ¿ycie tê pa³eczkê dziejów, a na przyk³adach naszej

najnowszej historii wskazaæ, jakie powinno byæ wychowa-

nie m³odego pokolenia Polaków, naszej spo³ecznoœci; ja-

kich norm zachowañ oczekujemy od Was – my, pokolenie

odchodz¹ce, weterani walki o niepodleg³oœæ kraju, jego od-

budowy i historycznych przemian ustrojowych. Niech s³o-

wa, przyk³ad i normy zachowañ, zawarte w przekazach hi-

storycznych, w poezji i literaturze, w treœci wspomnieñ i rad

naszych wielkich poprzedników, waszych pradziadków,

dziadków i ojców, którzy wywalczyli, budowali i utrwalali

wielkoœæ naszej Ojczyzny – bêd¹ dla Was przyk³adem i dro-

gowskazem” – powiedzia³ p³k Lewandowski.

Zanim sprawa trafi³a na

radê dzielnicy, by³a przedmio-

tem analiz Urzêdu m.st. War-

szawy (wiceprezydent W³odzi-

mierz Paszyñski stwierdzi³

„powa¿ne uchybienia w jego

funkcjonowaniu”), wraca³a jak

bumerang na komisjê sportu

Rady Warszawy. Na sesji Tar-

gówka mówiono m.in. o prze-

prowadzonych w czerwcu wy-

borach zarz¹du klubu z pre-

zesem Grzegorzem Skrze-

czem; zad³u¿eniu klubu; roz-

liczeniu z dotacji na rok 2011 i

staraniach o dotacje na rok

2013; wnioskach o wydzier¿a-

wienie terenu na 5 lat i o obni-

¿enie czynszu. Wykluczenie

klubu z programu WAW Wis³a

uniemo¿liwia jednak zawarcie

umowy dzier¿awy innej ni¿

krótkoterminowa.

W³odzimierz W¹sowicz za-

pewni³, ¿e klub w ca³oœci rozli-

czy³ siê z dotacji na 2011 rok.

Burmistrz Grzegorz Zawi-

stowski zadeklarowa³ pono-

wienie starañ o przekazanie

terenu przy ul. Ko³owej 18 w

gestiê dzielnicy.

Oczekiwania GKPT wobec

w³adz Targówka nie zosta³y na

sesji przedstawione w formie

dokumentu, np. projektu

uchwa³y.

 Jakie decyzje w sprawie

GKPT zapad³y na posiedzeniu

komisji sportu Rady Warszawy

19 listopada, poinformujemy

naszych Czytelników.

Bez dyskusji, jednomyœlnie,

19 g³osami, radni podjêli

uchwa³ê, pozytywnie opiniu-

j¹c¹ zmianê za³¹cznika dziel-

nicowego do bud¿etu na rok

2012. Zmiany dotycz¹ m.in.

zwiêkszenia o 164 327 z³

œrodków na dofinansowanie

termomodernizacji przedszko-

li nr 91, 103 i 115 oraz siedzi-

by DBFO; zwiêkszenia planu

dochodów o 1 350 000 z³ z ty-

tu³u wy¿szych wp³ywów z po-

datków od osób prawnych, o

1 270 000 z³ z tytu³u wy¿szych

wp³ywów z podatku od nieru-

chomoœci i o 500 000 z³ z ty-

tu³u wy¿szych wp³ywów z

op³at za zajêcie pasa drogo-

wego; przeznaczenie przenie-

sionych z bud¿etu WEK œrod-

ków na dotacje: 38 400 z³ –

dla niepublicznych szkó³ pod-

stawowych, 1500 z³ - dla nie-

publicznych oddzia³ów zero-

wych w szko³ach podstawo-

wych, 400 z³ - dla niepublicz-

nych gimnazjów, 900 z³ – dla

niepublicznego liceum; zwiêk-

szenie œrodków w bud¿ecie

DBFO z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe pra-

cowników: szkó³ podstawo-

wych (2 293 630 z³), oddzia-

³ów zerowych w szko³ach pod-

stawowych (141 727 z³),

przedszkoli (1 328 593 z³),

gimnazjów (1 434 030 z³), li-

ceów ogólnokszta³c¹cych

(724 052 z³), szkó³ zawodo-

wych (186 420 z³), sto³ówek

szkolnych (111 771 z³). Wydat-

ki maj¹tkowe w dziale „Admi-

nistracja publiczna” w wysoko-

œci 15 498 z³ przeznaczono na

modyfikacjê programu Rejestr

VAT (4 305 z³) oraz rozszerze-

nie aplikacji, dotycz¹cej tzw.

p³atnoœci masowych, przewi-

dzianych od stycznia 2013

roku.

Zgodnie z autopoprawk¹ za-

rz¹du dzielnicy, œrodki finanso-

we w wysokoœci 230 000 z³,

zaplanowane w 2012 roku na

zadanie inwestycyjne „Adapta-

cja pomieszczeñ budynku przy

ul. Chodeckiej 2 na potrzeby

¿³obka” – przeniesione zosta-

³y na realizacjê tego zadania

w roku 2013.

Równie¿ jednomyœlnie, 20

glosami, radni pozytywnie za-

opiniowali projekt wykazu nr

16/2012 lokali, przeznaczo-

nych do sprzeda¿y bezprzetar-

gowej na rzecz ich najemców.

Wykaz obejmuje 57 lokali.

Zgodnie z przyjêtym porz¹d-

kiem obrad, po czêœci uchwa-

³odawczej przewodnicz¹cy

rady Zbigniew Poczesny poin-

formowa³ o wynikach analizy

oœwiadczeñ maj¹tkowych rad-

nych Targówka: urz¹d skarbo-

wy nie stwierdzi³ istotnych roz-

bie¿noœci, choæ 10 radnym wy-

tkn¹³ b³êdy i braki.

W punkcie „Interpelacje i

wnioski” Marcin Sk³odowski

zapyta³ o elektroniczny system

do g³osowania. System jest

wypo¿yczony i bêdzie testowa-

ny do koñca roku.

Burmistrz Grzegorz Zawi-

stowski poinformowa³, ¿e

dwóch radnych przep³ynê³o

kajakiem Kana³ Bródnowski.

Za ten „wyczyn” wrêczy³ sta-

tuetki Jêdrzejowi Kunowskie-

mu i Tomaszowi Cichockiemu;

wyrazi³ nadziejê, ¿e po rewita-

lizacji Kana³u Bródnowskiego

znajd¹ oni nastêpców.

Danuta Pieñkowska wst¹pi-

³a do Klubu Radnych Niezale¿-

nych – poinformowa³ Zbigniew

Poczesny i og³osi³ zamkniêcie

XXXVIII sesji.

 K.

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Co z GKP Targówek?
Funkcjonowanie Gminnego Klubu Pi³karskiego Targówek

przy ul. Ko³owej 18 – temat, wprowadzony na pocz¹tku

sesji 15 listopada, by³ przedmiotem pó³toragodzinnej

dyskusji, w której wziêli udzia³: Ewa Witecka – naczelnik

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami; Alicja

¯ebrowska – radna Rady Warszawy, cz³onek komisji sportu;

W³odzimierz W¹sowicz – cz³onek zarz¹du GKPT; Tomasz

Kasprzak – prezes Stowarzyszenia Sympatyków GKPT oraz

radni: Krzysztof Miszewski, Andrzej Gapys, Krzysztof

Sirko, Danuta Pieñkowska.

PROFILAKTYKA  OSTEOOPOROZY

Klinika Demeter zaprasza wszystkie Panie, które ukoñczy³y

70 lat do naszych placówek przy ul. Bia³ostockiej 7 (tel.

22 619-81-94), Potockiej 14 (tel. 22 833-43-43) i Targowej 2

(tel. 22 618-40-50) celem wype³nienia ankiety, codziennie

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-20.00.

Osoby maj¹ce podwy¿szone ryzyko zachorowania na osteooporo-

zê bêd¹ kierowane na BEZP£ATNE badanie densytometryczne!

Zapisy TYLKO do 30 listopada 2012 r.!

www.demeter.com.pl
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI - egzaminy,

wyrównywanie wiedzy 500-

214-057

ANGIELSKI nauczyciel,

ka¿dy poziom 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

POLSKI 602-678-811

NAUKA keyboard, fortepian

nauczycielka 502-935-459

NIEMIECKI doœwiadczenie,

dojazd, 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

AAA PRZEPROWADZKI -

sprz¹tanie piwnic, wywóz

mebli 512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, 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

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

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

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

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:

21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 30 listopada

2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 grudnia

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

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki,

502-011-257

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

INNE

BEZROBOTNA pani z

Targówka która w niedzielê

30.09 w barze Rusa³ka

mia³a apetyt na w¹tróbkê

proszona jest o telefon,

500-753-305

DAM PRACÊ

MASZ 2, 3 godziny na

dodatkow¹ pracê? Bran¿a

finansowa. Wysokie zarobki!

Zadzwoñ 668-681-901 mile

widziani emeryci, renciœci,

osoby pracuj¹ce, studenci,

uczniowie.

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.

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

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! W polityce

wreszcie wa¿ne i dobre wydarzenie. Janusz

Piechociñski zosta³ nowym wodzem intere-

sownej formacji pod nazw¹ PSL. Rz¹dy z „jê-

zyczkiem u wagi” Waldemara Pawlaka by³y

bezbarwne, bez charakteru, powiewa³y do

tego, kto da wiêcej. A w prawdziwej polityce

miar¹ polityka nie jest miara ob³owienia.

Skoro stary wice pozwoli³ sobie odejœæ, to

znaczy, ¿e jego ambicje, a raczej ich brak

wype³ni³y siê po brzegi. Z nadziej¹ i sympa-

ti¹ bêdê patrzy³ w stronê tzw. ludowców. Bez

kredytu zaufania, ale pe³en nadziei na nowe,

prawdziwe barwy zielonej koniczyny.

Skoro zacz¹³em tak s³odko, to nie wy-

pada mi nie napisaæ kilku zdañ o cukrzycy.

Podobnie jak u ludzi, ¿yj¹cych w rozwiniê-

tych aglomeracjach, schorzenie to pojawia

siê coraz czêœciej u psów i kotów. Przyczy-

ny dla wszystkich ssaków s¹ te same. Za-

cz¹³bym od jedzenia. Ma³a zawartoœæ chro-

mu w pokarmach, to odciêcie trzustce jed-

nego z najwa¿niejszych dla niej pierwiast-

ków. Ludzkoœæ wraz z jej zwierzakami wpa-

d³a w pu³apkê kukurydzy GMO. Pierwotna

kukurydza ju¿ nie istnieje. Zosta³y tylko te

odmiany, które maj¹ wrzepiony gen odpor-

noœci na Randap i sam Bóg wie co jeszcze.

Zbo¿e nawo¿one jedynie potasem, fosforem

i azotem sk³ada siê z tego, czym jest nawo-

¿one. Tani¹ kukurydzê mamy wszêdzie. Je-

steœmy ni¹ otoczeni poprzez kolejnoœæ ³añ-

cucha pokarmowego. Jak Szanowni Pañstwo

myœlicie, czym karmione jest byd³o, drób,

œwinie i ryby hodowlane, w tym ³osoœ nor-

weski? Otó¿ to.

Jako ciekawostkê podam, ¿e kukurydza

z definicji jest uboga w selen i witaminê E.

Te z kolei dwa sk³adniki to podstawa ssa-

czej profilaktyki i walki z nowotworami. Pro-

ponujê siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz i przypo-

mnieæ sobie, z jakiego powodu koñczyli

¿ycie nasi niedalecy przodkowie i bliscy oraz

ich zwierzêta. Dziœ propaguje siê puszkê

Pandory pod nazw¹ chorób cywilizacyjnych.

Dla mnie cywilizacja to polepszenie i u³a-

twienie. Wa¿ne jest kojarzenie faktów i po-

wi¹zañ polityki z gospodark¹, a szczegól-

nie z rolnictwem. W sk³adach karm dla psów

i kotów nie widzê produktów innych jak

przemys³owe. Jest to wa¿ny sygna³ dla nas,

ludzi. Bowiem koñczy siê era „swojskiego

jedzenia”, produkowanego nawet w przy-

domowych ogródkach.

Cukrzyca jest objawem niedoskona³oœci

kierunków cywilizacji. Do znanych mi aspek-

tów bêdê powraca³ w nastêpnych wydaniach

NGP.

S³odkie wieœci

Zaopatrzone w plastikowe torby zmie-

rzamy w kierunku du¿ego osiedlowego

sklepu. Na jego ty³ach stoj¹ kontenery, za-

pe³niane codziennie œwie¿¹ porcj¹ produk-

tów, które sklep wycofa³ ze sprzeda¿y.

Siêga tu œwiat³o lampy wisz¹cej nad

wejœciem, ale dodatkowo œwiecê latark¹,

podczas gdy Ania przegl¹da zawartoœæ po-

jemników. Wprawnym okiem ocenia stan

poszczególnych wyrzuconych produktów i

odk³adamy na bok te, które wydaj¹ siê

dobre do u¿ycia. Czujê siê trochê jak klo-

szard, a trochê jak harcerz na nocnych

podchodach. W koñcu robimy szybki prze-

gl¹d wybranej ¿ywnoœci i pakujemy j¹ do

siatek. W drodze do domu, ob³adowane

jak po du¿ych zakupach, pogryzamy bar-

dzo dobre, zdobyczne herbatniki. Ania tro-

chê ¿a³uje, ¿e nie by³o jej ulubionych, pa-

kowanych w foliê kanapek, które w nie-

naruszonym stanie wyrzucane s¹ w przed-

dzieñ daty przydatnoœci do spo¿ycia.

Opowiada o wielu innych zdobyczach,

przynoszonych z poprzednich polowañ. W

kontenerach mo¿na znaleŸæ naprawdê

królewskie jedzenie: banany, pomarañcze,

melony, kiwi, ba! nawet granaty (najwiê-

cej wyrzuca siê w³aœnie owoców i warzyw).

W domu przyniesion¹ ¿ywnoœæ jeszcze

raz przebieram, dok³adnie wszystko myjê

i wk³adam do lodówki: bêdzie z czego zro-

biæ jutro obiad, warzyw i owoców wystar-

czy na parê dni.

Nasze dzisiejsze ³upy to: 2 kalafiory, 2

siateczki brukselek (po pó³ kilograma), ok.

3 kg jab³ek, ok. 3 kg pomidorów, ok. 4 kg

winogron, 2 wê¿owe ogórki, 4 g³ówki sa-

³aty, opakowanie 10 sztuk jajek, z których

4 by³y nadt³uczone, 2 uszkodzone opako-

wania makaronu (bêd¹ go jad³y moje psy),

8 nieuszkodzonych paczuszek karmy dla

kotów, której data wa¿noœci koñczy siê w

2014 r. (uciesz¹ siê moje koty), paczka

tartej bu³ki, uszkodzona torebka cukru, 2

jogurty, 1 pude³ko twaro¿ku, 1 litrowa bu-

telka mleka, 2 butelki Pepsi, 1 puszka

piwa dêbowego mocnego, 2 paczki her-

batników i 4 znicze.

Nie da³yœmy rady zabraæ kilku doni-

czek z biednymi, wiêdn¹cymi paprotka-

mi, choæ by³o mi ich ¿al... Mo¿e uda³oby

siê je jeszcze uratowaæ?

Czy zdarza siê Pañstwu wyrzucaæ jedze-

nie? Otó¿ w badaniach przeprowadzonych

w 2010 r. przyzna³a siê do tego co najmniej

1/3 Polaków. Kupowane w nadmiarze tra-

ci datê wa¿noœci, psuje siê i l¹duje na osie-

dlowych œmietnikach, które tworz¹ gêst¹

sieæ „darmowych jad³odajni”, ku rozpaczy

w³aœcicieli luzem biegaj¹cych psów. Tego je-

dzenia jest naprawdê du¿o. Drugie tyle wy-

rzucane jest przez sklepy i restauracje.

Ogromne iloœci produktów ¿ywnoœciowych

marnotrawi¹ te¿ sami producenci.

Problem dotyczy oczywiœcie ca³ej za-

mo¿nej czêœci œwiata i jest to skala pora¿a-

j¹ca: straty ¿ywnoœci w 27 krajach cz³on-

kowskich UE okreœla siê na 89 milionów ton

rocznie. To oko³o 179 kilogramów jedze-

nia na g³owê ka¿dego mieszkañca kraju UE

(komisja przewiduje, ¿e w 2020 roku iloœæ

jedzenia marnowanego w Europie wzroœnie

o 126 mln ton). W USA jest podobnie –

tam na œmietniki trafia oko³o 40% jedze-

nia. Szacuje siê, ¿e na ca³ym œwiecie ka¿-

dego roku wyrzuca siê 1,3 mld ton jedze-

nia, co stanowi jedn¹ trzeci¹ iloœci produ-

kowanej ¿ywnoœci. To straszne, jeœli uœwia-

domimy sobie, ¿e ponad miliard ludzi na

œwiecie g³oduje i ¿e nie byliby g³odni, gdy-

by podarowaæ im to, co jest marnowane.

Ma³o tego: zmarnowana ¿ywnoœæ to niepo-

trzebne szkody wyrz¹dzone œrodowisku na-

turalnemu. Produkowanie ¿ywnoœci jest dla

niego bardzo kosztowne, bo wymaga u¿y-

cia energii w postaci paliw i pr¹du – na wy-

tworzenie 1 kcal ¿ywnoœci zu¿ywa siê 10

kcal z paliw; produkcja wi¹¿e siê równie¿ z

ogromnym zu¿yciem wody. W Europie 24%

wody zu¿ywane jest przez rolnictwo i tylko

jedna trzecia tych zasobów wraca do akwe-

nów wodnych.

Niedawno Szko³a G³ówna Gospodar-

stwa Wiejskiego w Warszawie (Wydzia³

Nauk o ¯ywieniu i Konsumpcji) zaprosi³a

publicznoœæ na poœwiêcone temu proble-

mowi spotkanie, na którym pokazano nie-

zwykle interesuj¹cy obraz niemieckiego

dokumentalisty Valentina Thurna pt.

„Skosztuj z kosza”. W jednym z ujêæ pra-

cownik sieci E.Leclerc opowiada, ¿e na 6

dni przed dat¹ utraty wa¿noœci wszystkie

produkty ¿ywnoœciowe s¹ bezwzglêdnie

wyrzucane. Wyrzucane s¹ te¿ produkty,

których opakowania uleg³y choæby bardzo

nieznacznemu uszkodzeniu, nawet jeœli

zawartoœæ zupe³nie na tym nie ucierpia³a.

Nie mo¿na tego przeceniæ, nie mo¿na ni-

komu podarowaæ, musi byæ wyrzucone.

Dlaczego? Bo taka jest zasada. Nietrudno

zgadn¹æ, ¿e zasadniczym celem tej zasa-

dy jest niedopuszczenie do obni¿enia cen.

Film opowiada te¿ o freeganach, czyli

ludziach buntuj¹cych siê przeciwko panuj¹-

cemu konsumpcyjnemu modelowi ¿ycia.

Najczêœciej wcale nie biedni, wcale nie klo-

Skosztuj z kosza...
Na ³owy wyruszamy ok. godz. 22. Ja jestem zupe³n¹ nowicjuszk¹,

moj¹ przewodniczk¹ jest Ania, która regularnie zdobywa w ten sposób

prowiant, a czasem i inne rzeczy.

szardzi, ale po prostu zdecydowani sposo-

bem bycia daæ wyraz swoim pogl¹dom. Ruch

narodzi³ siê w Ameryce i zatacza coraz szer-

sze krêgi, zyskuj¹c zwolenników tak¿e u nas.

Ania z satysfakcj¹ twierdzi, ¿e wykorzystu-

j¹c to, co inni przeznaczyli na zniszczenie,

dzia³a dla dobra œwiata: chroni œrodowisko i

nie pozwala marnowaæ cennych zasobów, ale

nie ukrywa, ¿e du¿e znaczenie ma te¿ dla

niej czynnik ekonomiczny: wypad na ³owy

co kilka dni pozwala na bardzo znaczne

oszczêdnoœci w domowym bud¿ecie. W ten

sposób Ania uratowa³a równie¿ wiele u¿y-

tecznych przedmiotów, które przyda³y siê

w jej gospodarstwie, jak chocia¿by ekspres

parz¹cy znakomit¹ kawê, stylowa lampa na

biurku czy piêkne grafiki z wizerunkami

ptaków. By³y równie¿ firmowe kosmetyki,

które jakiœ klient rozdar³ i odstawi³ na pó³kê.

Zdarza³o siê, ¿e znalaz³a kremy i balsamy,

na które normalnie nie by³oby jej staæ.

Przyznajê, ¿e i mnie siê zdarza przy-

nieœæ do domu rzecz wystawion¹ do

œmietnikowej altanki, jak np. ma³y stolik

z pó³kami, jaki w³aœnie by³ mi potrzebny,

albo zapakowany w oryginalne, wy³o¿one

at³asem pude³ko - zestaw dwóch ³adnych,

nowiuteñkich fili¿anek i talerzyków. Moje

mieszkanie i klatkê schodow¹ ozdabiaj¹

liczne doniczkowe roœliny, wyrzucone na

zatracenie przez s¹siadów z osiedla. Ca³¹

zimê kwitn¹ jak szalone, odwdziêczaj¹c siê

za wodê, odrobinê nawozu i serce.

Hmm! Pyszne s¹ te zdobyte dziœ wie-

czorem winogrona.

Renata Markowska

Noga w £apê

Drodzy Przyjaciele!

Podczas wakacji wziêliœmy pod opiekê spor¹ gromadê bezdomnych koci¹t, choæ obie-

cywaliœmy sobie, ¿e ten sezon poœwiêcimy tylko interwencjom ratuj¹cym miejskie ptaki,

bo akurat nimi nikt inny siê nie zajmie. By³y jednak sytuacje, ¿e po prostu nie mo¿na

by³o pozostaæ obojêtnym i w efekcie nasze domy zamieni³y siê w kocie przedszkola.

Maluœkie i trochê wiêksze, kichaj¹ce i choruj¹ce, wymaga³y wiele uwagi, czasu i ci¹g³ych

wizyt u lekarza.

W sumie udzieliliœmy schronienia 23 kotom: czêœci z nich znaleŸliœmy ju¿ domy, a

reszta nadal jest na naszej g³owie i utrzymaniu. Obecnie nap³ywaj¹ kolejne, bardzo

pilne proœby o pomoc dla zwierz¹t w potrzebie, a my nie mamy pieniêdzy na ich lecze-

nie i utrzymanie. To wszystko robimy w „miêdzyczasie”, bo prowadzimy obecnie du¿¹

interwencjê w obronie przyrody by³ych ogródków dzia³kowych pod Kop¹ Cwila na Ursy-

nowie, gdzie ju¿ wjecha³y koparki i maszyny miel¹ce krzewy, nie bacz¹c na to, ¿e zacz¹³

siê okres zimowej hibernacji mieszkaj¹cych tu dot¹d je¿y. Artyku³ o tym znajdziecie

tutaj: http://forum.gazeta.pl/forum/w,752,140235757,,Absurd_na_Ursynowie_Wy-

cinaja_drzewa_zeby_zrob_.html

No i jeszcze trzeba pracowaæ...

Nie damy dalej rady bez waszej pomocy: jeszcze trzeba zaszczepiæ te kociaki, które

s¹ ju¿ zdrowe, kupiæ leki dla pozosta³ych, mamy dwie kotki do sterylizacji i jedn¹ do

gruntownego przegl¹du.

Jeœli uwa¿acie, ¿e to, co robimy, jest dobre i ma sens, pomó¿cie nam, naprawdê liczy

siê ka¿da z³otówka. Prosimy te¿ o karmê dla kotów, któr¹ mo¿na przesy³aæ na poni¿szy

adres oraz o polecanie dalej naszych podopiecznych - niech znajd¹ dobre domy! (patrz

og³oszenie adopcyjne na str. 8)

Fundacja Noga w £apê. Razem idziemy przez œwiat.

ul. Hawajska 5/9 02-776 Warszawa

Rachunek bankowy: Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 5605 8992

tel. 22 213 88 83, 888 066 402
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Rada wielu

Niezapomniany Stefan Kisielewski, opi-

suj¹c niegdyœ walki wewn¹trz PZPR, po-

równywa³ je do kot³owaniny buldogów pod

dywanem. Nic nie widaæ, w koñcu  spod

dywanu wypada zagryziony buldog. Tak

samo wygl¹daj¹ walki frakcyjne w PO. Z

POd praskiego dywanu wypad³a ostatnio

wiceburmistrz Katarzyna £êgiewicz. Pani

burmistrz zosta³a szybko reanimowana i

przerzucona „na inny odpowiedzialny od-

cinek” a konkretnie do Zarz¹du Dzielnicy

Wola. Warto jednak zastanowiæ siê, co w³a-

œciwie wydarzy³o siê „pod dywanem”…

Drug¹ ju¿ kadencjê Prag¹ rz¹dz¹ - za-

miast demokratycznie wybranych burmi-

strzów - komisarze przywiezieni w teczce

Hanny Gronkiewicz-Waltz. S¹ to przewa¿-

nie aparatczycy Platformy i SLD nie maj¹-

cy zwi¹zków z Prag¹ ani elementarnej wie-

dzy o naszej dzielnicy. Odwo³ana g³osami

PO i SLD wiceburmistrz nie by³a tu wyj¹t-

kiem. Dodatkowo w ca³ym mieœcie s³ynê-

³a z problemów z komunikacj¹ z miesz-

kañcami. Jako radny wiele razy s³ysza³em,

¿e pogardliwie odnosi siê do obywateli.

Jednak by³a wiceburmistrz nie jest ty-

pow¹ przedstawicielk¹ Platformy. Pani Ka-

tarzyna £êgiewicz swoj¹ pracê w sto³ecznym

ratuszu rozpoczê³a jeszcze za rz¹dów ŒP.

Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Prywatnie

nale¿y do rodziny pos³a Adama Kwiatkow-

skiego z PiS, cz³onka parlamentarnego ze-

spo³u ds. wyjaœnienia Katastrofy Smoleñ-

skiej. Na Pradze pani burmistrz zajmowa³a

siê jedn¹ z najbardziej wra¿liwych spo³ecz-

nie dziedzin – polityk¹ lokalow¹.

Czy nale¿y s¹dziæ, ¿e z³y kontakt z

mieszkañcami i fatalna polityka komuni-

kacyjna spowodowa³y odwo³anie Pani

£êgiewicz? Proszê mnie nie rozœmie-

szaæ…. Od kiedy przeszkadza to PO, na

czele z HGW, odnosz¹c¹ siê agresywnie i

pogardliwie do ca³ych grup obywateli!?

Œmiem twierdziæ, ¿e burmistrz £êgie-

wicz okaza³a siê po prostu zbyt odporna

na naciski mieszkaniowej oœmiornicy, któ-

ra dzia³a od pocz¹tku praskiego samorz¹-

du. To grupa interesu, która deleguje swo-

ich ludzi do sprawuj¹cych w³adzê partii i

kontroluje ich poczynania. A poniewa¿ na

Woli dzia³a podobny uk³ad mieszkaniowy,

nie wró¿ê Pani £êgiewicz wielkiej kariery

w samorz¹dzie.

Maciej Maciejowski

radny m.st. Warszawy

Praska Wspólnota Samorz¹dowa

www.maciejmaciejowski.pl

Walka buldogów

pod dywanem

Do napisania niniejszego felietonu

sk³oni³a mnie ostatnia debata na posiedze-

niu Rady Dzielnicy w sprawie Szpitala Pra-

skiego. Tak siê jakoœ dziwnie z³o¿y³o, ¿e

po ostatnim posiedzeniu rady spo³ecznej

5 wrzeœnia br., na którym to cz³onkowie

rady spo³ecznej powi¹zani z Platform¹

Obywatelsk¹ przeforsowali zgodê rady na

rozpoczêcie procesu komercjalizacji pla-

cówki, czyli przekszta³cenia jej w spó³kê,

do pocz¹tku listopada dyrekcja szpitala i

przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej, a jedno-

czeœnie szef gabinetu politycznego prezy-

dent Hanny Gronkiewicz-Waltz nie odczu-

wali potrzeby spotkania siê z rad¹ i po-

dzielenia siê jakimikolwiek przemyœlenia-

mi. Sk³oni³o mnie to do podpisania siê pod

wnioskiem radnych prawicy w radzie dziel-

nicy o zwo³anie nadzwyczajnej sesji rady

poœwiêconej placówce. Zapewne tylko

zbieg okolicznoœci spowodowa³, ¿e jak tyl-

ko wniosek radnych wp³yn¹³ do urzêdu

dzielnicy, dowiedzia³em siê o zwo³anym

posiedzeniu rady spo³ecznej na 19 listo-

pada. Otrzyma³em tak¿e proponowany

porz¹dek obrad, a w nim sprawy drugo-

rzêdne, jak zgoda na wynajem pomiesz-

czeñ w szpitalu i opinia o zmianach w re-

gulaminie organizacyjnym. S³owa nie ma

o aktualnej sytuacji finansowej szpitala,

przygotowaniach do przekszta³cenia w

spó³kê, decyzjach kadrowych.

Jest jednak w ka¿dym porz¹dku ob-

rad punkt „sprawy ró¿ne”, wiêc zapewne

dopytam o to, co istotne. Strategiczne de-

cyzje w³aœciwie ju¿ zapad³y, wiêc o co ca³e

zamieszanie - móg³by ktoœ zapytaæ. Otó¿

jest o co walczyæ. Nie jest bowiem bez zna-

czenia dla mieszkañców Pragi, czy w przy-

sz³oœci Szpital Praski bêdzie sprowadzony

do roli placówki powiatowej z czterema

obowi¹zkowymi specjalnoœciami medycz-

nymi, czy placówk¹ wieloprofilow¹, czyli

jaki zakres us³ug medycznych bêdzie w

nim realizowany.

O to - i nie tylko - chcieliœmy jako rad-

ni dzielnicy zapytaæ decydentów placów-

ki. Na zaproszenie odpowiedzieli dyrek-

tor Biura Polityki Zdrowotnej Dariusz Haj-

dukiewicz i pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora

dzpitala Halina Depcik wraz ze swoimi

s³u¿bami finansowymi i jednym z zastêp-

ców. Zaproszona by³a tak¿e rada spo³ecz-

na, wiêc w tym punkcie porz¹dku obrad

Szlachetne zdrowie

O tym, jaka przysz³oœæ czeka Warszawê

w najbli¿szych latach, mo¿emy siê dowie-

dzieæ ze znowelizowanej niedawno (na sesji

rady miasta w dniu 18 paŸdziernika 2012

r.) „Wieloletniej prognozy finansowej m.st.

Warszawy na lata 2012-2042”. Wartoœæ pro-

gnostyczna tego dokumentu jest o tyle istot-

na, ¿e jej autorami s¹ urzêdnicy pani pre-

zydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak wiêc

zaplanowali oni przysz³oœæ naszego miasta?

Pani prezydent wielokrotnie deklaro-

wa³a, ¿e nie planuje pracowaæ w ratuszu

d³u¿ej ni¿ dwie kadencje, i to w prognozie

wyraŸnie widaæ. Otó¿ wydatki maj¹tkowe

(inwestycje) przewidziane na ostatnie lata

rz¹dów Hanny Gronkiewicz-Waltz (2012-

2014) maj¹ byæ utrzymane na ca³kiem

przyzwoitym poziomie: 2,66, 3,29 i 2,07

mld z³ rocznie. Miastu zabraknie „pary” -

mo¿liwoœci wydatkowania znacz¹cych

œrodków na rozwój - dok³adnie w pierw-

szym roku po odejœciu wiceprzewodnicz¹-

cej Platformy Obywatelskiej z urzêdu.

Nast¹pi wtedy dramatyczny spadek mo¿-

liwoœci inwestycyjnych miasta: w 2015 r.

bêdzie to 0,97 mld, w 2016 r. 0,92 mld,

w 2017 r. 0,81 mld z³, a w kolejnych la-

tach jeszcze mniej. Warszawa wyjdzie z

do³ka dopiero w 2023 r.

Dochody maj¹tkowe miasta po odejœciu

Hanny Gronkiewicz-Waltz maj¹ równie¿

stopnieæ. Byæ mo¿e, nie bêdzie ju¿ czego

wyprzedawaæ... Prognoza zak³ada, ¿e za-

padaj¹cy siê bud¿et miejski podtrzymaj¹

dochody bie¿¹ce (z podatków i subwen-

cji). Maj¹ one nieustaj¹co rosn¹æ przeciêt-

nie o 3% rocznie, tak jakby Warszawa by³a

niezatapialn¹ zielon¹ wysp¹.

Hanna Gronkiewicz-Waltz gasi œwiat³a

Ostatnimi czasy du¿¹ karierê robi okre-

œlenie: „œmieciowe” lub „œmieciowy”. Przy-

miotnik ten doœæ czêsto pojawia siê w wielu

konfiguracjach tematycznych, aby nadaæ

podmiotowi negatywny i ujemny wydŸwiêk.

I tak, mamy popularne ostatnio umowy

œmieciowe, czyli formê zatrudnienia ze

wszech miar korzystn¹ dla pracodawcy, na

czas okreœlony, na zlecenie, zastêpstwo lub

o dzie³o bez okresu wypowiedzenia i nie

obci¹¿one pe³nymi sk³adkami ubezpiecze-

niowymi. Mamy te¿ do czynienia z okre-

œleniem „obligacje œmieciowe”, tzw.

junk bonds. To obligacje wyemitowane

przez firmy o s³abej kondycji finansowej,

obarczone wysokim ryzykiem, ale te¿ i wy-

sokim oprocentowaniem. Natomiast popu-

larna „ustawa œmieciowa”, to akt

prawny wchodz¹cy w ¿ycie od lipca 2013 r.

dotycz¹cy utrzymania czystoœci i porz¹dku

w gminach. Zgodnie z now¹ ustaw¹, wszyst-

kie œmieci od mieszkañców zaczn¹ odbie-

raæ gminy, i to one bêd¹ pobiera³y op³aty.

Dziœ za wywóz odpadów mieszkañcy p³ac¹

najczêœciej spó³dzielniom mieszkaniowym

albo firmom, które wywo¿¹ pojemniki spod

domów jednorodzinnych. Jednak resort œro-

dowiska szacuje, ¿e a¿ 30 proc. ludzi nie

p³aci, a w lasach i przy drogach rosn¹ dzi-

kie wysypiska. Ministerstwo liczy, ¿e gdy

op³ata bêdzie powszechna, a œmieciami

zajm¹ siê wy³¹cznie gminy, problem znik-

nie. Mamy wreszcie „œmieciowe jedze-

nie”, czyli powszechnie znane jako nie-

zdrowa ¿ywnoœæ wszelkie dania typu fast

food, a tak¿e zalewaj¹ce tak¿e niestety pol-

skie sklepiki szkolne, ró¿nego rodzaju chip-

sy, ¿elki, batony, popcorny, s³odkie napoje

gazowane itp. W³aœnie tak¹ œmieciow¹ ¿yw-

noœæ nale¿y wyeliminowaæ ze szkó³ podsta-

wowych, poniewa¿ moda na takie ¿ywie-

nie, która przysz³a do nas z Zachodu i Ame-

ryki powoduje, ¿e w zastraszaj¹cym tem-

pie roœnie w Polsce liczba dzieci oty³ych. A

to dlatego, ¿e jak twierdz¹ eksperci, nasze

dzieci jedz¹ za ma³o warzyw i owoców, zbyt

du¿o t³uszczów zwierzêcych, za du¿o prze-

tworzonego po¿ywienia, które ma w sobie

sód, a za ma³o witaminy D i kwasu folio-

wego, których g³ównym Ÿród³em s¹ ryby.

Bardzo dobrze siê sk³ada, ¿e problem ten

dostrzegaj¹ parlamentarzyœci, bowiem w

Sejmie z³o¿ony jest ju¿ projekt ustawy wy-

kluczaj¹cy œmieciow¹ ¿ywnoœæ z polskich

szkó³. Projekt ten okreœla, jaka mo¿e byæ

maksymalna zawartoœæ cukrów, t³uszczów

czy szkodliwych kwasów w ¿ywnoœci i na-

pojach dostêpnych w sklepikach szkolnych

czy automatach znajduj¹cych siê na tere-

nie przedszkoli, szkó³ podstawowych i gim-

nazjów a tak¿e placówek oœwiatowo-wycho-

wawczych. Ze sprzeda¿y bêd¹ musia³y znik-

n¹æ produkty zawieraj¹ce: wiêcej ni¿ 1,25 g

soli na 100 g produktu, wiêcej ni¿ 1 g kwa-

sów t³uszczowych trans na 100 g produk-

tu, wiêcej ni¿ 10 g cukrów prostych na 100 g

produktu, wiêcej ni¿ 0,5 g sodu na 100 g

produktu, wzmacniacze smaku. Nie mo¿-

na by³oby równie¿ sprzedawaæ napojów i

innych produktów s³odzonych sztucznymi

substancjami (typu „light”). Polska nie by-

³aby pierwszym krajem, wprowadzaj¹cym

zakaz sprzeda¿y niezdrowego jedzenia w

szko³ach. Podobne rozwi¹zania wprowa-

dzono w Wielkiej Brytanii czy we W³oszech.

Ale tam nie poprzestano na zakazie sprze-

da¿y œmieciowego jedzenia. Brytyjczycy np.

wydali kilkaset milionów funtów na popra-

wê jakoœci szkolnego jedzenia. Polski pro-

jekt nie przewiduje dodatkowych wydatków

na szkolne ¿ywienie, ogranicza siê do wpro-

wadzenia zakazu sprzeda¿y niezdrowych

produktów. Z danych zebranych przez Cen-

trum Zdrowia Dziecka wynika, ¿e niemal

co pi¹te dziecko w Polsce cierpi na nadwa-

gê lub oty³oœæ.

Wszystko wskazuje na to, ¿e projekt ten

ma du¿e szanse powodzenia. Jednak zanim

stanie siê to faktem, chcia³bym uruchomiæ

swego rodzaju sondê wœród czytelników NGP,

z pytaniem, co s¹dz¹ o tej inicjatywie. Szko³y

pe³ni¹ rolê dydaktyczno-wychowawcz¹, wiêc

powinny tak¿e promowaæ zdrowy model

od¿ywiania, aby zapobiegaæ chorobom na-

szych najm³odszych, nawet jeœli rodzice nie

dostrzegaj¹ tego zagro¿enia i daj¹ przyzwo-

lenie dzieciom na jedzenie horrendalnie s³o-

nych hamburgerów z frytkami popijanych

ultras³odkimi gazowanymi napojami za-

miast normalnego, tradycyjnego obiadu z

dwóch dañ. Uprzejmie proszê o opiniê w tej

sprawie i zg³aszanie na mój adres mailowy

szkó³, w których takie sklepiki funkcjonuj¹.

Bêdziemy je wspólnie zwalczaæ dla zdrowia

naszych dzieci.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

rady dzielnicy wystêpowa³em w dwóch oso-

bach, jako „goœæ i gospodarz”. Ponad dwu-

godzinna wymiana zdañ pomiêdzy rad-

nym i zwi¹zkowcami ze szpitala a urzêd-

nikami uœwiadomi³a mi ponownie, jak da-

leko jesteœmy od siebie, jak rozbie¿ne s¹

w tej sprawie intencje. Wszyscy urzêdnicy

mówili o rachunku ekonomicznym, potrze-

bie zbilansowania strat itp. Radni niekie-

dy doœæ obcesowo dopytywali siê o trwa-

j¹cy od roku konkurs na dyrektora szpi-

tala i kwalifikacje obecnej pani dyrektor.

Mnie nikt od dawna nie jest w stanie od-

powiedzieæ na pytanie, dlaczego miasto

wymaga ekonomizacji w s³u¿bie zdrowia i

nie chce dok³adaæ do tego interesu, pod-

czas gdy tylko w tym roku dotacja do trans-

portu publicznego wyniesie uwaga ponad

1 miliard 750 milionów z³otych. Decyden-

tom pragnê przypomnieæ fragment frasz-

ki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”

Szlachetne zdrowie,

Nikt siê nie dowie,

Jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz.

Obyœmy zdrowi byli.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Szko³y ucz¹ i tucz¹

Spora czêœæ dochodów bêdzie musia³a

pos³u¿yæ do obs³ugi zad³u¿enia. W³adze mia-

sta przewiduj¹, ¿e do koñca kadencji Han-

ny Gronkiewicz-Waltz d³ug publiczny wzro-

œnie a¿ o 3,02 mld z³ i jej nastêpcy prak-

tycznie nie bêd¹ mogli zaci¹gaæ nowych zo-

bowi¹zañ. Za to na sp³atê zad³u¿enia spo-

wodowanego przez obecn¹ pani¹ prezydent

wydadz¹ w sumie 4,43 mld z³ - obci¹¿aj¹c

w ten sposób 4% bud¿etu miasta rocznie.

Nic dziwnego, ¿e pani prezydent za-

bra³a siê do oszczêdzania. Warszawskie

oœwietlenie uliczne wy³¹czane jest teraz pó³

godziny przed œwitem i w³¹czane pó³ go-

dziny po zachodzie s³oñca. Urzêdnicy z

Zarz¹du Dróg Miejskich proponuj¹, by o

zmierzchu liczyæ na œwiat³a witryn sklepo-

wych. Dowcipem przebi³ wszystkich rzecz-

nik ZDM. Opowiada³ o seryjnym dowcip-

nisiu, który noc¹ œwieci³ latark¹ w fotoko-

mórki, a w dzieñ nakrywa³ je czapk¹, dla-

tego miasto zrezygnowa³o z automatycz-

nego w³¹czania i wy³¹czania latarñ.

Na koniec jednak œwiat³o wy³¹czy w

Warszawie sama pani prezydent.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Radni m.st. Warszawy otrzymali do

swych skrzynek projekt bud¿etu miasta na

2013 r. Oczywiœcie, w ostatnim mo¿liwym

ustawowo terminie, czyli 15 listopada. To

oznacza, ¿e na analizê i pracê nad bud¿e-

tem zosta³o niewiele czasu, bo Hanna Gron-

kiewicz-Waltz chce, aby Rada Miasta uchwa-

li³a go na sesji 13 grudnia. Niespodziewanie

projekt zak³ada wzrost dochodów miasta o

10% w stosunku do roku bie¿¹cego, choæ

wp³ywy z podatków maj¹ byæ mniejsze. Z

kolei wydatki bêd¹ tylko o 4% wiêksze, co

oznacza, ¿e deficyt miasta siê zmniejszy.

By³aby to mo¿e i dobra informacja,

gdyby nie fakt, ¿e odbêdzie siê to kosz-

tem spowolnienia inwestycyjnego i oczy-

wiœcie mieszkañców. W przysz³ym roku za-

planowano bowiem a¿ 231 milionów wp³y-

wów z tytu³u nowej op³aty, jak¹ od 2013 r.

bêd¹ wnosiæ mieszkañcy, czyli op³aty œmie-

ciowej. Nie wiadomo jeszcze, na jakich

zasadach bêdzie ona naliczana: czy od

powierzchni mieszkania, iloœci zu¿ytej

wody, czy liczby osób w gospodarstwie do-

mowym. W³adze Warszawy jeszcze tego

nie wiedz¹, a przynajmniej nie chc¹ siê

swoimi planami podzieliæ nawet z radny-

mi, mimo ¿e to Rada Miasta bêdzie podej-

mowa³a uchwa³ê w tej sprawie. Oczywiœcie,

raczej nie ma co siê spodziewaæ, ¿e przej-

dzie inny pomys³, ni¿ ten przygotowany

przez urzêdników Hanny Gronkiewicz-

Waltz, bo radni PO w ciemno przeg³oso-

wuj¹ to, co przedstawia im prezydent mia-

sta. Póki co pewne jest jednak, ¿e nowa

op³ata dla mieszkañców na pewno bêdzie.

Tak samo nieuchronna jest kolejna, ju¿

trzecia w ostatnich latach podwy¿ka bile-

tów komunikacji miejskiej. Od pierwszego

stycznia bilet jednorazowy kosztowaæ ma

4,40 z³ (teraz 3,60 z³), dobowy 15 z³ (obec-

nie 12 z³), miesiêczny 100 z³ (teraz 90 z³),

ale miesiêczny na okaziciela ju¿ 230 z³ (ak-

tualnie 180 z³). To oznacza podwy¿kê jed-

norazowych o 22%, dobowych o 25%,

miesiêcznego imiennego o 11%, a na oka-

ziciela o 28%. Oczywiœcie, Hanna Gronkie-

wicz-Waltz t³umaczy to przede wszystkim

zakupem nowego taboru, ale wed³ug eks-

pertów powinna zacz¹æ od efektywniejsze-

go wykorzystywania istniej¹cego.

W projekcie bud¿etu widaæ wyraŸnie

spowolnienie inwestycyjne. Wprawdzie

kwota przeznaczona na inwestycje jest na-

dal imponuj¹ca, bo wynosi 3,3 mld z³, ale

z tego blisko 2 mld pójdzie na budowê II

linii metra. Nie powstanie ¿adna wiêksza

nowa inwestycja, wiêc mieszkañcy prawo-

brze¿nej Warszawy mog¹ zapomnieæ cho-

cia¿by o Trasie Œwiêtokrzyskiej, poszerze-

niu Marywilskiej, £odygowej i innych od

dawna obiecanych inwestycjach drogowych.

Niestety, Hanna Gronkiewicz-Waltz za-

chowuje siê nadal jak prezes Narodowego

Banku Polskiego, a nie gospodarz dwumi-

lionowej stolicy pañstwa. Dla pani prezydent

wa¿niejsza jest bowiem poprawa wskaŸni-

ków zad³u¿enia miasta z 53% do 46%, ni¿

rozwój Warszawy i coraz gorsza sytuacja

materialna jego mieszkañców. Obserwuj¹c,

jak inne miasta inwestuj¹ na potêgê, balan-

suj¹c na granicy 60% dopuszczalnego za-

d³u¿enia, odnoszê wra¿enie, ¿e Hannie

Gronkiewicz-Waltz zaczyna po prostu bra-

kowaæ wizji dalszego rozwoju miasta.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Brak wizji rozwoju miasta?
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Uroczystoœci patriotyczne

rozpoczê³y siê o godzinie

18.00 Msz¹ œw. w intencji Oj-

czyzny z udzia³em kombatan-

Z okazji 94. rocznicy odzy-

skania przez Polskê niepodle-

g³oœci w Warszawie odby³o siê

wiele koncertów. Ten, który

odby³ siê 10 listopada, po wie-

czornej Mszy œw. w tarchomiñ-

skim koœciele Najœwiêtszej

Maryi Panny Matki Piêknej Mi-

³oœci, by³ o tyle wyj¹tkowy, ¿e

wraz z Chórem Mêskim Towa-

rzystwa Œpiewaczego „Lira”

pod dyrekcj¹ Marcina Cmiela,

wyst¹pili uczniowie Gimnazjum

nr 121 przy ul. P³u¿nickiej.

Chór Mêski Towarzystwa

Œpiewaczego „Lira”, za³o¿ony

w 1990 roku przy Katolickim

Liceum Ogólnokszta³c¹cym

œw. Augustyna w Warszawie to

znany i utytu³owany zespó³.

Œpiewaj¹ w nim warszawscy

uczniowie i studenci, w wiêk-

szoœci wychowankowie chóru

ch³opiêcego. S¹ laureatami

wielu nagród, jak choæby srebr-

nego dyplomu I Olimpiady

Chóralnej w Linz (Austria), I

miejsca w praskim konkursie

pieœni sakralnych „Sacrosong”

czy III miejsca w presti¿owym

XXV Festiwalu Muzyki Cer-

kiewnej „Hajnówka”. Zespó³ z

powodzeniem koncertuje w

kraju i za granic¹.

Dyrygent Chóru Mêskiego

„Lira”, Marcin Cmiel jest jed-

nym z cz³onków za³o¿ycieli

Towarzystwa Œpiewaczego

„Lira”. Absolwent Akademii

Muzycznej w Warszawie,

wspó³pracowa³ z wieloma war-

szawskimi zespo³ami chóral-

nymi. Za³o¿y³ chór mieszany

Cantemus, z którym wykona³

ponad 100 koncertów, a z Chó-

rem Mêskim „Lira” zdoby³ na

konkursie chórów w Spycho-

wie w 2009 r. cztery nagrody,

w tym dla najlepszego dyry-

genta. Pracuje równie¿ jako

nauczyciel wychowania mu-

zycznego w gimnazjum przy

ul. P³u¿nickiej i w tym roku po-

stanowi³ zaprezentowaæ pod-

czas koncertu z okazji Œwiêta

Niepodleg³oœci, wspólnie z

Chórem „Lira”, grupê swoich

uzdolnionych muzycznie

uczniów.

W koncercie udzia³ wziêli:

Gabrysia £ugowska - recytacja,

Marysia Matosek - œpiew solo,

Safa Bouabid - skrzypce oraz

Edwin Wierzbicki - klarnet.

Koncert mia³ formê poetyc-

ko-muzyczn¹. Sk³ada³ siê z

wi¹zanki najpiêkniejszych pol-

skich pieœni patriotycznych,

przeplatanych poezj¹ i frag-

mentami przemówieñ marsza³ka

Józefa Pi³sudskiego. Artyœci

rozpoczêli swój wystêp „Bogu-

rodzic¹” i wierszem Mariana

Piechala „Alfabet”. W progra-

mie nie zabrak³o takich pieœni,

jak popularna „Pierwsza Kadro-

wa” czy „Przybyli u³ani pod

okienko”. „Rozkwita³y p¹ki bia-

³ych ró¿” wykona³a Marysia

Matosek z akompaniamentem

skrzypiec i klarnetu. „Rotê” za-

œpiewali ju¿ wszyscy, równie¿

uczniowie, którzy przyszli tylko

pos³uchaæ koncertu. Uroczysty

koncert muzyki patriotycznej,

który by³ równie¿ piêkn¹  lekcj¹

historii, zakoñczy³ hymn „My

Pierwsza Brygada”.

JK

Uczniowie z Gimnazjum nr 121 postanowili uczciæ 94.

rocznicê odzyskania niepodleg³oœci œpiewaj¹c wraz z Chórem

Mêskim Towarzystwa Œpiewaczego „Lira” pieœni patriotyczne

w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci w Tarchominie.

Obchody Œwiêta

Niepodleg³oœci
Jak co roku, 11 listopada, spo³ecznoœæ Bia³o³êki zgro-

madzi³a siê w koœciele Narodzenia NMP w P³udach, aby

œwiêtowaæ odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci.

Koncert muzyki patriotycznej

tów, mieszkañców i w³adz

dzielnicy. Po uroczystej Mszy

odby³ siê koncert, na który

z³o¿y³y siê polskie pieœni i me-

lodie towarzysz¹ce narodowi

w ciê¿kich latach niewoli i pod-

czas walk o niepodleg³oœæ.

Us³yszeliœmy wiêc takie utwo-

ry, jak „Warszawianka”,

„Ostatni mazur”, „Piechota”,

„Wojenko, wojenko” czy „O

mój rozmarynie”.

Po koncercie i wyprowadze-

niu pocztów sztandarowych,

na terenie przykoœcielnym na-

st¹pi³ Apel Poleg³ych z udzia-

³em asysty honorowej  z Bata-

lionu Reprezentacyjnego Woj-

ska Polskiego.

W okolicznoœciowym prze-

mówieniu burmistrz dzielnicy,

Jacek Kaznowski stwierdzi³, ¿e

chocia¿ m³odzi niechêtnie spo-

gl¹daj¹ wstecz, to jednak pie-

lêgnowanie tradycji jest po-

trzebne. Przypomnia³ tak¿e o

osi¹gniêciach Bia³o³êki, któr¹

nazwa³ nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹.

Nastêpnie uczestnicz¹ce w

uroczystoœciach delegacje

w³adz dzielnicy oraz partii i sto-

warzyszeñ politycznych z³o¿y-

³y wieñce przy symbolicznych

miejscach pamiêci narodowej.

JK

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Plan wydatków wykazuje

zmniejszenia m. in.: 153 tys.

z³ mniej na transport i komu-

nikacjê, 856 tys. z³ mniej na

³ad przestrzenny i gospodar-

kê nieruchomoœciami, 1 mln z³

mniej na gospodarkê komu-

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Tylko bud¿et
Na ostatniej, paŸdziernikowej sesji, radni dyskutowali wy-

³¹cznie nad zmianami w tegorocznym bud¿ecie, które doty-

czy³y planu dochodów, planu wydatków bie¿¹cych, planu

wydatków maj¹tkowych i planu dochodów gromadzonych

na wydzielonych rachunkach jednostek bud¿etowych pro-

wadz¹cych dzia³alnoœæ okreœlon¹ w ustawie o systemie

oœwiaty.

naln¹ i ochronê œrodowiska,

57 tys. z³ mniej na ochronê

zdrowia i pomoc spo³eczn¹.

Zwiêkszenie wydatków doty-

czy edukacji, na któr¹ do koñ-

ca roku zostanie wydane o 3,9

mln z³ wiêcej. Wydatki pozo-

sta³ych dzia³ów zostan¹ zre-

alizowane zgodnie z za³o¿o-

nym planem.

Zmiany w planie wydatków

maj¹tkowych to zmniejszenia

m.in. na budowê ulic: Pu³a-

skiego, Œcie¿ka, Brzeziny, Or-

chowieckiej, zatok parkingo-

wych w ulicy Strumykowej i na

przebudowê Skarbka z Gór.

Zwiêkszono wydatki na budo-

wê budynku komunalnego

przy Marywilskiej – o 378 tys.

z³, o 1,6 mln wzros³y wydatki

na budowê szko³y podstawo-

wej przy G³êbockiej, o 69 tys.

z³ na modernizacjê Parku Hen-

rykowskiego.

(egu)

Kocia ferajna pilnie szuka przytulnych k¹tków na zimê
Kotek Miluœ oraz jego rodzeñstwo to dzieci dzikiej kotki, która

przynios³a je na podwórko domu rodziny maj¹cej ju¿ kilka swoich

kotów. Pewnie wiedzia³a, ¿e ¿yj¹ tu dobrzy ludzie, którzy za-

opiekuj¹ siê kociakami. Pomogli jej odkarmiæ potomstwo, zadbali

o zdrowie kociej rodziny i nauczyli maluchy ciep³ego kontaktu

z cz³owiekiem. Dlatego Miluœ jest przylep¹, pozwala siê g³askaæ

i ³asi miêdzy nogami, gdy nadchodzi pora karmienia.

Na adopcjê czekaj¹ te¿ jego siostra i brat, podobnie jak on

³aciate i mi³e. W tej chwili kotki maj¹ ok. 18 tygodni, s¹ dwukrotnie

odrobaczone. Prosimy, dzwoñcie, bo zima tu¿, tu¿, a kotki

mieszkaj¹ na podwórzu. Trzeba im pomóc!

Kontakt adopcyjny: 510 678 951, 888 066 402


