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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Nowoczesny Eurojarmark
9 paŸdziernika, wiceprezydent
Warszawy Andrzej Jakubiak i
przedstawiciele kupców podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia targowiska przy ulicy Marywilskiej. Zainteresowani zadeklarowali wolê wspó³pracy oraz
zobowi¹zali siê do podjêcia
wspólnych dzia³añ, maj¹cych na

Mieszkañcy pytaj¹ –
burmistrz odpowiada
Nazbiera³o siê trochê pytañ od naszych Czytelników –
mieszkañców Targówka. O odpowiedŸ na nie poprosiliœmy
Janusza Janika, zastêpcê burmistrza, w którego kompetencjach znajduj¹ siê m.in. sprawy inwestycyjne.
Na ulicy £odygowej ruch na 30.03.2009 r. W za³o¿epieszych i rowerów jest igra- niach do projektowania przeniem ze œmierci¹; pobocza widziano m.in.: dwie jezdnie o
s¹ dziurawe i brak jest chod- dwóch pasach ruchu oraz
ników. Póki jest sucho, to œcie¿kê rowerow¹. Przewidziapó³ biedy, ale gdy s¹ opady, no równie¿ bezkolizyjny przeto ju¿ tragedia – i tak jest od jazd (wiadukt) na skrzy¿owalat, mimo ¿e znaczenie tej niu z torami kolejowymi (graulicy wci¹¿ wzrasta.
nica miasta). Trzeba przyj¹æ,
Ul. £odygowa jest drog¹ ¿e roboty budowlane przy tego
kategorii wojewódzkiej. Za- typu zakresie przedsiêwziêcia
rz¹dc¹ tej drogi jest Zarz¹d trwaj¹ ok. 20 miesiêcy. Zatem
Dróg Miejskich. W sierpniu br. nale¿y spodziewaæ siê, ¿e zaZDM og³osi³ przetarg na opra- koñczenie robót nast¹pi na
cowanie dokumentacji budow- prze³omie roku 2010/2011.
Na skrzy¿owaniu ul. Nalanej. Termin sk³adania ofert
up³yn¹³ 1.10 br. Termin wyko- czelnikowskiej i ul. Ks. Zienania dokumentacji okreœlono mowita powinno powstaæ
w dokumentacji przetargowej mini-rondo, takie jak powsta-

³o u zbiegu ul. Ks. Ziemowita
z ul. Kraœnick¹. Bardzo u³atwia³oby to ruch, szczególnie
pojazdom wyje¿d¿aj¹cym od
strony ul. Zabranieckiej, dla
których jest to jedna z g³ównych dróg. W godzinach 1517 od strony ul. Zabranieckiej
jest korek-gigant i kierowcy
stamt¹d jad¹cy, czêsto w desperacji, wymuszaj¹ pierwszeñstwo przejazdu.
dokoñczenie na str. 8

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 5

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w gaOticon Delta
binecie firmy Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis
– urz¹dzenie
Szpitala Bródnowskiego, tel. 022 353 06 20). Fonikon jest
laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje wspomagaj¹ce
s³yszenie
szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
na miarê
firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
XXI wieku!
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

celu zawarcie umowy dzier¿awy
terenów po³o¿onych przy ulicy
Marywilskiej w Warszawie i zorganizowania targowiska o nazwie
„EUROJARMARK”.
W liœcie ustalono, ¿e strony podejm¹ dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce do okreœlania szczegó³ów
projektu umowy dzier¿awy terenu. Ponadto podjêto zobowi¹zanie, ¿e warunkiem sporz¹dzenia
umowy dzier¿awy jest przedstawienie przez firmê Kupiec Warszawski sp. z o.o., reprezentuj¹cej interesy kupców, zaakceptowanej przez m.st. Warszawê niezbêdnej dokumentacji zwi¹zanej
z organizacj¹ targowiska.
dokoñczenie na str. 3

Chcesz poznaæ mój program? - czytaj na str. 5

Integracja na pikniku
Integracyjny Piknik Praski
da³ wielu uczestnikom szansê
rywalizacji w ciekawych konkursach. Na dyplom „M³odego
Przedsiêbiorcy” - najskuteczniejszego sprzedawcy zapracowa³ Robert Piotrowicz, stypendium uzyska³a grupa dzieci z Klubu „Ma³y ksi¹¿ê”. W
konkursie „Praga moich marzeñ” najlepsza okaza³a siê
praca Natalii Ruszczak; nagrod¹ by³ rower. „Praga, Praga – tu spe³niaj¹ siê sny, a
szczêœliwi jesteœmy my” – za
to has³o I nagroda (odtwarzacz
MP4) przypad³a 7-letniemu
Danielowi Grochowskiemu, II
- 12-letniej Angelice Wiœniewskiej za has³o „Praga fajna jest,
Praga jest the best”. Upominki otrzymali wszyscy, którzy
przynieœli praskie pocztówki
dla Muzeum Pragi; za najstarszy okaz – z pocz¹tku XX wieku – 12-letnia Natalia Mróz nagrodzona zosta³a rowerem.
Na estradzie w Muszli Parku Praskiego wyst¹pi³o wiele
zespo³ów: „Salsa Libre” – gru-

pa ze szko³y tañca, Kapela
Podwórkowa z Targówka
„Ch³opaki ze Starej Paki”, grupa muzyczna „Chrum Kolektyw”, „Beribazu” (pokaz capo-

eiry), trio „Dr Drum”, „Bracia”.
Teatr „Nie-zwyk³y” pokaza³
„Pana Dropsa” i „Dworzec
wszêdzie-nigdzie”.
dokoñczenie na str. 2

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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Ratujmy nasze domy!
Co zrobiæ z blokowiskami i star¹ zabudow¹ miejsk¹, sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na ich odnowê? W poprzednich
wydaniach gazety przedstawi³em program budowy mieszkañ. Wczeœniej pisa³em o zagro¿eniach jakie niesie
znowelizowana ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych, koñcz¹c stwierdzeniem, ¿e doprowadzi ona nie do
naprawy spó³dzielni, ale do ich likwidacji. Trudno powiedzieæ, co wtedy stanie siê z osiedlami z wielkiej p³yty
zwanymi blokowiskami, a jest to powa¿ny problem techniczny, finansowy i spo³eczny. Rozwi¹zanie tych
problemów wymaga zaanga¿owania pañstwa.
Warszawie, a plac zabaw na Tarcho- Warszawie taki program zosta³ przyTechnika do wymiany
Problemy techniczne to przemarza- minie I miejsce w dzielnicy Bia³o³ê- jêty w poprzedniej kadencji Rady
nie œcian, algi i grzyby na elewacjach, ka. Niestety, tempo tych prac jest ci¹- Miasta, tylko co z tego skoro œrodosiadanie budynków i pêkanie œcian, gle za ma³e ze wzglêdu na mo¿liwo- ków na ten cel zapewniono bardzo
instalacje grzewcze w starej techno- œci finansowe mieszkañców, a po- ma³o, a przyjête za³o¿enia i tak nie
logii, rdzewiej¹ce stalowe instalacje trzeby coraz wiêksze. Dochodz¹ s¹ realizowane. W programie tym cawodne, skrêcane instalacje gazowe nowe zadania jak np. niebawem wy- ³kowicie pominiêto osiedla spó³dzielgro¿¹ce wyciekami gazu oraz insta- miana dŸwigów, które bêd¹ koszto- cze (blokowiska), a stara zabudowa
miejska zosta³a nim objêta w minilacje elektryczne, nie dostosowane do waæ wiele milionów z³otych.
malnych zakresie. Efekt to zanik prac
Nale¿y
podkreœliæ,
¿e
spó³dzielprzenoszenia coraz wiêkszych mocy
i instalacje telewizyjne w starych tech- niom i ich mieszkañcom nikt nie daje rewitalizacyjnych na ul. Z¹bkowskiej.
nologiach. Ponadto dŸwigi niespe³nia- z³otówki wsparcia finansowego. Ca³e kwarta³y domów na Pradze
j¹ce unijnych norm bezpieczeñstwa i Przeciwnie, z dniem 1 stycznia obracaj¹ siê w ruinê, a przecie¿ czêobni¿ony poziom bezpieczeñstwa 2007r. Sejm obj¹³ spó³dzielnie miesz- sto s¹ to cenne ju¿ zabytki architekprzeciwpo¿arowego w stosunku do kaniowe obowi¹zkiem p³acenia po- tury. Dzieje siê tak dlatego, ¿e na
datku dochodowego. Tylko w RSM program rewitalizacji miasta brakuobecnych wymogów.
„Praga” w roku 2007 nale¿y z tego je œrodków, a brakuje ich, bo nie s¹
Seniorzy i m³odzie¿
tytu³u zap³aciæ ok. 1 mln 600 tys. z³. podejmowane dzia³ania, ¿eby skieZa te pieni¹dze mo¿na by dociepliæ rowaæ do tego programu wystarczaw wielkim mieœcie
j¹ce œrodki z Unii Europejskiej.
Niemniej powa¿ne s¹ problemy dwa du¿e budynki. Spó³dzielnie
Sytuacja wymaga, aby nasz rz¹d
same
musz¹
borykaæ
siê
z
problespo³eczne - bezpieczeñstwo mieszw pe³ni zaanga¿owa³ siê w Brukseli
mami
budynków
z
wielkiej
p³yty
i
ze
kañców, dewastacje, kradzie¿e, grao zwiêkszenie nak³adów na mieszfitti na œcianach. Brak klubów osie- wszystkimi problemami technicznykalnictwo i rewitalizacjê miast. Jest
mi
i
spo³ecznymi
naszych
tzw.
blodlowych dla m³odzie¿y i seniorów.
to w programach unijnych mo¿liwe,
kowisk.
W
innych
miastach
europejTrzeba stworzyæ m³odzie¿y mo¿liwowymaga jednak podjêcia starañ i doskich,
Berlinie
czy
Pary¿u,
te
probleœci spêdzania czasu wolnego, aktydatkowo wspó³pracy z rz¹dami
wizowaæ j¹ do ró¿nych dzia³añ spo- my rozwi¹zywane by³y przy pomocy
pañstw zainteresowanych tym propañstwa
i
œrodków
Unii
Europejskiej.
³ecznych. Jeden miejski dom kultury
blemem, szczególnie Wêgier,
na ca³¹ np. 200-tysiêczn¹ dzielnicê U nas w rozwi¹zywaniu tych probleCzech, S³owacji. Spó³dzielnia, któr¹
mów
pañstwo
nie
pomaga
i
w
ogóle
to za ma³o. W osiedlach powinny byæ
kierujê, jako jedyna w Polsce, bra³a
lokalne placówki kulturalne. Nie ma tych problemów nie widzi. Wszystko
udzia³ w Inicjatywie Wspólnotowej
spoczywa
na
barkach
spó³dzielni
i
te¿ prawie w ogóle klubów, gdzie
Unii Europejskiej w Programie S¹czas wolny mog¹ spêdzaæ seniorzy. ich mieszkañców, a zamiast pomosiedztwa Interreg IIIB pt. „Dzia³ania
cy
otrzymujemy
nowelizacjê
prawa,
Emeryci z Targówka i Bia³o³êki kona rzecz stabilizacji du¿ych osiedli
rzystaj¹ z lokali i klubów osiedlowych które doprowadzi do degradacji namieszkaniowych”. W programie tym
szych
mieszkañ
i
osiedli.
RSM „Praga”, ale s¹ to ma³e obiekty
bra³y udzia³ miasta Berlin, Pilzno,
i nie wystarczaj¹ce na ich potrzeby.
Pomys³ na pieni¹dze
Lipsk, Wenecja, Tychy, Budapeszt,
Mieszkañcy bez pomocy
Te wszystkie potrzeby wskazuj¹ Bañska Bystrzyca. Dziêki temu
Spó³dzielnie i ich mieszkañcy na kolejny finansowy koncert ¿yczeñ, uczestnictwu posiadam wiedzê i doradz¹ sobie z tymi problemami w ale jest na to rada – œrodki Unii Eu- œwiadczenie jak nale¿y przygotowaæ
miarê swoich mo¿liwoœci. Dociepla- ropejskiej. Ka¿de z miast mo¿e i po- program odnowy miast i osiedli.
ne s¹ budynki, wymieniane instala- winno przyj¹æ uchwa³ê o „Lokalnym Wiem, jak to zrobiæ, ale do realizacji
cje wodne, grzewcze i gazowe. Spó- Programie Rewitalizacji”. Ta uchwa- tych programów potrzeba œrodków,
³dzielnie w miarê posiadanych œrod- ³a otwiera mo¿liwoœci korzystania ze w tym œrodków z Unii Europejskiej.
Dlatego kandydujê do Sejmu, aby ten
ków, bez wystarczaj¹cej pomocy ze œrodków unijnych na odnowê osiestrony samorz¹dów, same dbaj¹ o dli i miast. Program rewitalizacji-od- problem by³ w naszym kraju dostrzeplace zabaw i boiska sportowe dla nowy powinien okreœlaæ, co nale¿y ¿ony, a program odnowy realizowany.
Dziêkujê Pañstwu za poparcie
dzieci i m³odzie¿y. W ubieg³ym roku zrobiæ z blokowiskami, star¹ zabuintegracyjny plac zabaw RSM „Pra- dow¹ mieszkaniow¹, ale tak¿e z zaAndrzej Pó³rolniczak
ga”na Targówku zdoby³ I nagrodê w bytkow¹ zabudow¹ fabryczn¹. W
„KKW LiD Lewica i Demokraci”

Integracja na pikniku
dokoñczenie ze str. 1

W namiotach wokó³ Muszli
mo¿na by³o ogl¹daæ prace,
wykonane przez uczestników
warsztatów, prowadzonych
przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, uczniów Zespo³u
Szkó³ Specjalnych nr 89 z ul.
Skaryszewskiej 8. O tym, co
chc¹ zrobiæ dla Pragi, mówili
kandydaci na pos³ów: Alicja
D¹browska, Joanna Fabisiak,
Ma³gorzata Gosiewska, Marek
Borowski, Witold Prandota. Na
pytania mieszkañców odpowiadali: burmistrz Pragi Pó³noc
Jolanta Koczorowska i zastêpca burmistrza Artur Buczyñski.
Jolanta Koczorowska, powitana na pikniku jako pierwsza

kobieta, która zosta³a burmistrzem na Pradze Pó³noc, powiedzia³a nam: „Nie chcê
uchodziæ za feministkê. Najwa¿niejsze jest, by znaæ siê na
tym, co siê robi - niezale¿nie
od tego, czy siê jest kobiet¹
czy mê¿czyzn¹. Wa¿ne jest to,
¿e dobrze siê czujê na Pradze.
Tu spêdzi³am wczesne dzieciñstwo. Choæ od pewnego
czasu mieszkam pod Warszaw¹, ca³e moje ¿ycie zwi¹zane jest z Prag¹; czujê siê
emocjonalnie z ni¹ zwi¹zana.”
O czym na pikniku Pani Burmistrz rozmawia³a z mieszkañcami? „Bezpoœrednie kontakty z mieszkañcami s¹ bardzo
wa¿ne. Co tydzieñ spotykam

Praca Natalii Ruszczak

siê z ludŸmi w ramach przyjêæ
interesantów, i nie tylko. Najwiêcej zg³aszanych tematów
to problemy mieszkaniowe. Na
festynie te¿ podchodzi³y do
mnie osoby z pytaniami w takich sprawach. By³y te¿ wypowiedzi kontrowersyjne, na
przyk³ad pani, która wyrazi³a
niezadowolenie z tego, ¿e na
Brzeskiej zrobiliœmy boisko.
Gruntownie (by nie powiedzieæ
– zasadniczo) nie zgadzam siê
z osob¹, która uwa¿a, ¿e najlepszym sposobem na wychowanie dzieci jest pozamykanie
matek. Z ludŸmi trzeba wspó³pracowaæ, ka¿dego szanowaæ
i pomóc, jeœli jest taka potrzeba. Bardzo ucieszy³o mnie to,
¿e tak wiele dzieci uczestniczy³o w akcji sprzedawania (w
miarê ucywilizowanego) ró¿nych swoich produktów. To jest
naturalna wychowawcza procedura, któr¹ bardzo wysoko
ceniê. Z wykszta³cenia jestem
nauczycielk¹, wiêc patrzê na
to od strony wychowawcy, pedagoga. Uwa¿am, ¿e takie
dzia³ania sprzyjaj¹ dobrej atmosferze. Pomys³ pikniku wart
jest bardzo du¿ego uznania;
wyszed³ od Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”.
„Integracyjny Piknik Praski
jest kontynuacj¹ naszych
dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci

Andrzej Pó³rolniczak
Lista nr 20
Miejsce 8

Od 14 lat prezes RSM „Praga” - jednej
z najwiêkszych spó³dzielni mieszkaniowych
w Polsce, prezes Unii Spó³dzielców
Mieszkaniowych w Polsce, cz³onek Rady
Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP, radny Rady
Dzielnicy Bia³o³êka w latach 1998-2002
i obecnie, radny Warszawy 2002-2006.
Absolwent Wydzia³u Zarz¹dzania UW,
¿onaty, troje dzieci. Kandyduje do Sejmu
z listy Lewicy i Demokratów.

Mój program wyborczy:
„Mieszkaæ u siebie”
* stworzenie prostych i jasnych warunków prawnych funkcjonowania
budownictwa mieszkaniowego,
* budowa mieszkañ dla osób m³odych oraz niezamo¿nych,
stworzenie systemu finansowania i kredytowania,
* odnowa osiedli z wielkiej p³yty i starej zabudowy miejskiej,
wsparta ze strony bud¿etu pañstwa i œrodkami unijnymi;
* stworzenie wspólnie z mieszkañcami dobrej ustawy spó³dzielczej gwarantuj¹cej prawa spó³dzielców i rozwój spó³dzielni;
* u³atwienia w wykupie mieszkañ komunalnych i zak³adowych;
* przygotowanie ustawy zapewniaj¹cej harmonijny i przyjazny
dla mieszkañców rozwój miast;
* pañstwowe i unijne wsparcie dla Warszawy – Stolicy Polski:
metro, mosty, obwodnice, stadiony.

lokalnej, praskiej; budowania
jej solidarnoœci, empatii spo³ecznej, wzajemnej pomocy” –
mówi Anna Machalica-Pu³torak, prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”, przypominaj¹c m.in. œwiêto ulicy Równej,
urz¹dzanie podwórek, tradycyjne wigilie na Targowej 82.
O pikniku z udzia³em ca³ych
rodzin, a tak¿e dzieci niepe³nosprawnych, myœlano od
dawna. Zorganizowanie imprezy w tym roku uda³o siê
dziêki wsparciu sponsorów,
przede wszystkim Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, a
tak¿e: Domu Kultury „Praga”,
Hotelu Praskiego, Agencji
Nieruchomoœci „Nasza”, MAG
Security Sp.z o.o., Restauracji „U Siwka”, Wedel S.A., firmy „Garden”.
Pani Prezes podkreœla, ¿e
integracja zaistnia³a na wielu
p³aszczyznach: samorz¹d lokalny – organizacja pozarz¹dowa; m³odzie¿ niepe³nosprawna – inni uczestnicy pikniku; rodziny praskie, na co
dzieñ borykaj¹ce siê z k³opotami finansowymi, które najboleœniej dotykaj¹ dzieci; wolontariusze – pracownicy obs³uguj¹cy imprezê. „Bardzo byœmy chcieli, by nie by³a to jednorazowa akcja. Mam nadziejê, ¿e Pani Burmistrz uda siê
stworzyæ warunki do takiego
rozwoju, gdzie g³ównym podmiotem bêd¹ w³aœnie te dzie-

ciaki, które pokazywa³y swoje
talenty na pikniku. Z nich
mo¿e powstaæ dru¿yna praskich przedsiêbiorców, którzy
– zwi¹zani z Prag¹ od urodzenia – na nowo j¹ zbuduj¹. Zbuduj¹ jej zamo¿noœæ, rozwój,
kulturê. Chcielibyœmy, by taki
piknik sta³ siê nasz¹ tradycj¹.
Bêdziemy go organizowaæ
wczeœniej, by unikn¹æ k³opotów z pogod¹, przede wszyst-

kim z deszczem, który 6 paŸdziernika dwukrotnie zak³óci³
nam imprezê. Marzy nam siê,
by w dzia³ania dla dobra Pragi zaanga¿owali siê biznesmeni, przedsiêbiorcy. Tu jest
ogromny potencja³. S¹ te¿,
przeznaczone dla terenów zaniedbanych, œrodki unijne.
Praga Pó³noc, Praga Po³udnie, czêœciowo Targówek –
bardzo ich potrzebuj¹”.
K.

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE
DLA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY
Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych „TROSKA” udziela
bezp³atnych porad prawnych dla mieszkañców Warszawy. Porady udzielane s¹ 5 razy w tygodniu w godzinach przed i popo³udniowych. Zapisy codziennie
w godzinach 9-17 pod numerem 022 659 21 25.
Stowarzyszenie mo¿e pomagaæ dziêki wsparciu
Biura Polityki Spo³ecznej i Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Porady udzielamy równie¿ za poœrednictwem poczty
elektronicznej. Wystarczy wys³aæ zapytanie pod adres
troska@onet.eu
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie
www.troska.com.pl
Pozdrawiam
Maurycy Seweryn prezes TIS TROSKA
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

SUPERDENTYSTA

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Kto wykona modernizacjê Czajki?
Choæ MPWiK S.A. wybra³o najkorzystniejsz¹ ofertê,
nie ma pewnoœci, czy wybrane konsorcjum firm: Warbud
S.A, WTE WassertechnikGmbH, Krüger A/S bêdzie
realizowa³o inwestycjê. Jeden z oferentów z³o¿y³ protest, domagaj¹c siê uniewa¿nienia przetargu lub uznania
jego oferty za najkorzystniejsz¹. Dwa wczeœniejsze
przetargi uniewa¿niono, trzeci stoi pod znakiem zapytania. Trwa proces odwo³awczy do decyzji œrodowiskowej. Przeciwnicy inwestycji
wykorzystuj¹ wszystkie mo¿liwoœci prawne, aby opóŸniæ
rozbudowê i modernizacjê
oczyszczalni.

Tymczasem MPWiK zaproponowa³o nowe formy informowania o projekcie OŒ
„Czajka.” Od poniedzia³ku, 8
paŸdziernika, dzia³a „Infoczajka - dy¿ur eksperta”.
Warszawiacy zainteresowani
inwestycj¹ mog¹ zadawaæ
pytania dotycz¹ce planowanej rozbudowy. Pytania do
ekspertów mo¿na kierowaæ
telefonicznie: 022 50 40 900
w ka¿dy poniedzia³ek od 9 do
12 lub mailowo:
infoczajka@mpwik.com.pl
Projekt „Infoczajka” to odpowiedŸ na zainteresowanie inwestycj¹ oraz zapytania
mieszkañców Bia³o³êki i innych dzielnic Warszawy dotycz¹ce modernizacji „Czajki”.

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

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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy Bia³o³êka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w terminie od 10 wrzeœnia do 7 grudnia 2007 r.
Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych dzieci
i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych. Zajêcia sportowe
prowadzone w programie maja charakter otwarty, ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.
* O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez
Pañstwa szkole.
Miejsca prowadzenia zajêæ:

Dni prowadzenia
Godziny
zajêæ
ogólne zajêæ

LP

Nazwa szko³y

Telefon

Dyscyplina

1

Szko³a Podstawowa nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10

Renata Gorzkowska
tel. 811 07 48

poniedzia³ek
- pi¹tek

* 14:30-20:00

Pi³ka no¿na
Lekkoatletyka

2

Szko³a Podstawowa nr 154
ul. Leœnej Polanki 63/65

Andrzej Marek
tel. 811-23-81

poniedzia³ek
- piatek

* 15:10-21:00

Pi³ka no¿na
Pi³ka siatkowa

3

Szko³a Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3

Iwona Turkowska
tel. 811-40-07

poniedzia³ek
- sobota

* 14:40-19:00

Pi³ka siatkowa

4

Gimnazjum nr 121
ul. P³u¿nicka 4

Wanda Walkowiak
tel. 811-26-08

poniedzia³ek
- piatek

* 14:30-21:00

Pi³ka rêczna

5

Gimnazjum Nr 122
ul. Vincenta van Gogha 1

Alicja Ma³ecka Mierzwa
tel. 614-67-16

poniedzia³ek
- piatek

* 15:00-19:00

Pi³ka siatkowa
Koszykówka

Nowoczesny Eurojarmark
dokoñczenie ze str. 1

Jeszcze przed podpisaniem
listu kupcy zaprezentowali koncepcjê zagospodarowania terenu by³ego Faelbetu. Na bazie
obecnie strasz¹cych szkieletów
estakad suwnic maj¹ byæ budowane ci¹gi handlowe. Stare
hale maj¹ zamieniæ siê w ma-

gazyny dla handluj¹cych.
Obiektom handlowym bêd¹ towarzyszyæ skwery do odpoczynku dla kupuj¹cych. Kupcy
planuj¹ równie¿ zagospodarowanie terenu nad kana³em biegn¹cym w okolicach przysz³ego targowiska, maj¹ tam powstaæ kawiarnie i klub jachtowy.
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Jestem z Pragi
Rozmowa z Markiem Borowskim,
by³ym Marsza³kiem Sejmu, liderem Lewicy i Demokratów
w Warszawie, urodzonym na Pradze.
Podobno trudno namówiæ
Dlaczego wyborcy maj¹
Pana do publicznych obiet- wierzyæ, ¿e w³aœnie Panu
nic, ale jak ju¿ coœ Pan obie- uda siê to zmieniæ?
ca, to nie ma zmi³uj.
- Jestem politykiem, nie pi- Lepiej czegoœ nie powie- romanem. Zmiany trzeba
dzieæ ni¿ sk³amaæ. Jako poli- wprowadzaæ stopniowo, od
tyk mam poczucie odpowie- podstaw. To jest mo¿liwe, chodzialnoœci za opinie ludzi, któ- cia¿ praca ostatniego rz¹du
rzy mi wierz¹ i ufaj¹. Nigdy nie rzeczywiœcie mog³a zniechêciæ
rzucam s³ów na wiatr. Zamiast wyborców do wiary w zmianê
obietnic mam dla warszawia- Polski na lepsze.
St¹d to podsumowanie na
ków konkrety, które zostan¹
zrealizowane. To konkrety, pañskim blogu „rz¹d piroktóre maj¹ m.in. u³atwiæ: za- manów”?
- Has³o Lewicy i Demokratów
³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, dostêp do edu- to „Nowa nadzieja. Nowa polikacji, kontakt z lekarzem spe- tyka”. W³adzê w naszym kraju
cjalist¹, zagraniczn¹ wspó- obejmowali ludzie, którzy nie
potrafili rozwi¹zywaæ proble³pracê.

mów. Zaognia³y siê konflikty,
rodzi³o siê poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecznej. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by sytuacja polskiej s³u¿by zdrowia.
Wybrano gaszenie strajków jednorazowymi podwy¿kami. To
takie tymczasowe ³atanie tego,
co wczeœniej popsuto. To tak

jakby najpierw coœ podpaliæ, a
potem zwo³aæ konferencje, na
której pokazuje siê gaszenie
po¿aru. Warszawa potrzebuje
kompleksowych rozwi¹zañ.
Urodzi³ siê Pan na Pradze,
w domu przy ulicy Wileñskiej. Co chce Pan zrobiæ dla
prawobrze¿nej Warszawy?
- Podstawowa sprawa to
zakoñczenie podzia³u stolicy
na dwie czêœci! Chcê zbli¿yæ
miasto do rzeki. Wis³a ma
³¹czyæ, nie dzieliæ. Chcê przywróciæ warszawiakom poczucie wspólnoty. Wa¿na jest dla
mnie idea harmonijnej spo³ecznoœci Warszawy.
W jaki sposób to osi¹gn¹æ?
- Wiêcej mostów. Krótsze
terminy remontów. Warszawiakom z Pragi, Targówka czy Bia³o³êki trzeba u³atwiæ dojazd do
pracy. Prawobrze¿na Warszawa dynamicznie siê rozbudowuje, przybywa mieszkañców,
a drogi i œrodki komunikacji
pozostaj¹ te same. Trzeba to
zmieniæ. Zbli¿eniu wszystkich
mieszkañców stolicy mog³yby
s³u¿yæ chocia¿by turnieje miêdzydzielnicowe, sportowe i wiedzy np. o historii Warszawy.
Konkursy na najlepiej zagospodarowane podwórka, na najciekawszy wystrój osiedli.
Na Pradze jest Pan znany
ze swojej dzia³alnoœci charytatywnej. Gdyby nie Pan, nie
by³oby mo¿liwe otwarcie
sto³ówki dla ubogich u Pani
Anny Machalicy w stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.
- Tê dzia³alnoœæ bêdê kontynuowa³ i uwa¿am, ¿e ka¿dy polityk
powinien byæ widoczny na tym
polu dzia³ania. Dobrego polityka
mo¿na poznaæ nie tylko po ustawach, ale przede wszystkim po
tym, co dobrego zrobi³ dla ludzi.
Dziêkujê za rozmowê.
Wiêcej o programie wyborczym Marka Borowskiego:
www.wybory.borowski.pl,
www.lid.org.pl,
http://borowski.blog.onet.pl

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦ sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦projekty testamentów
♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028
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Dobra Oferta
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Wymieñ dowód osobisty w sobotê
Przedstawiamy Pañstwu kolejne soboty, w czasie
których mo¿na bêdzie z³o¿yæ wniosek o dowód lub
odebraæ dokument. S¹ to: 10 listopada, 8 grudnia br.
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
naszego Urzêdu bêdzie za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z
wymian¹ dowodów osobistych.
Przypominamy, ¿e na wizytê w pó³nocnopraskim Wydziale Obs³ugi Mieszkañców mo¿na siê umówiæ równie¿
mailem lub telefonicznie:
* osobiœcie - w informacji na parterze Urzêdu,
* telefonicznie - pod numerem 59-00-590,
* drog¹ elektroniczn¹, pod adresem - wom@praga-pn.waw.pl
Osoby niepe³nosprawne i ob³o¿nie chore mog¹ wymieniæ ksi¹¿kowy dowód osobisty w miejscu swojego zamieszkania. Procedura wymiany dowodu dla tych osób
wymaga dwukrotnej wizyty urzêdnika (informacje pod nr
telefonu 022 59 00 242, 022 59 00 226, informacja ogólna 022 59 00 00). Informacja o mo¿liwoœci odbioru dowodu osobistego - 022 59 00 519.
Przypominamy o mo¿liwoœci skorzystania z transportu
osób niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie
www.taximpt.com.pl lub pod numerem tel.: 022 822 44 44;
91 91; 91 92). Osobom starszym oraz maj¹cym k³opoty z
poruszaniem siê, polecamy skorzystanie z transportu.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wnioski w sprawie wymiany dowodu osobistego s¹ dostêpne we wszystkich
dzielnicowych delegaturach BAiSO oraz na stronie internetowej Urzêdu Miasta www.warszawa.um.gov.pl w linku
/BIP/eWOM/Wymiana Dowodów Osobistych.
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz pierwszy odwie-

ZNICZE OD AVETEK
Od kilku lat przez ca³y paŸdziernik i pocz¹tek listopada Avetki w ramach wolontariatu rozprowadzaj¹ znicze. Dochód zasila bud¿et projektów realizowanych
przez Fundacjê Ave.
Zapraszamy do koœcio³a w P³udach, ul. Klasyków 21 w niedziele:
21, 28 paŸdziernika i 4 listopada, a tak¿e w uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych 1 XI w godz. 7-14, 17.30-19.30.
- W tym roku ewentualny dochód przeznaczamy na dofinansowanie kursów
dla ratowników WOPR, cykl sp³ywów kajakowych dla dzieci z domów dziecka oraz
osób niepe³nosprawnych - mówi Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE.

dza nasz kraj po namowie i z
rekomendacji swojego ucznia
i przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei).
Pacjenci s¹ zdumie-

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
17, 18, 23, 24, 25 i 26
paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

Basen
NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”
ul. Kondratowicza 23

Warszawa ul. Namys³owska 8
Oferuje:
♦ p³ywanie rekreacyjne,
♦ naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,
♦ doskonalenie p³ywania,
♦ p³ywanie stylowe,
♦ anglojêzyczn¹ naukê p³ywania (niedziela),
♦ zajêcia na si³owni,
♦ saunê (niedziela),
♦ æwiczenia aerobowe (od 1 listopada)
– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu,
równie¿ dla seniorów

Oœrodek czynny od 6 paŸdziernika
poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7-21
sobota – niedziela w godz. 7-20
Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

40 lat minê³o od wydarzenia utrwalonego na zdjêciu w
tygodniku „Stolica”: 30 wrzeœnia 1967 roku uroczyœcie
otwarty zosta³ Dom Kultury „Zacisze” przy ul. Blokowej.
O historii tego obiektu i obchodach jubileuszu napiszemy w nastêpnym numerze.

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ
Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wystarczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w
poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby
wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza
23 w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za³atwi na poczekaniu!
Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept
ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniejszych stacji diagnostycznych w Polsce.
Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w
rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.
Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do
postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputerowe badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo
badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników
badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie okulary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przyst¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ
oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czynnoœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:
Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³adniejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.
W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,
a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.
Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹
tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,
jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i
m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowanym smaku.
W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe znanej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bardzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnowszej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystosowuj¹ siê do oka.
- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warszawie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie
moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas odwiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz
urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus
10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7
dioptrii.
Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêkszej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.
„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do
centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

nowa gazeta praska
Warszawa - Tarchomin
ul. Œwiatowida 47 lokal 16
tel. 022 497 78 84
kom. 0 692 452 331

www.almonis pl

Lewa strona medalu

Kres IV Rzeczypospolitej
Przed nami jeszcze kilka dni IV Rzeczypospolitej braci Kaczyñskich. Mam nadziejê, ¿e ostatnich, ale to zale¿y ju¿ od
nas wszystkich. G³ównie od tych, którzy
nie godz¹ siê na przestêpców w rz¹dzie,
na dzielenie spo³eczeñstwa, na prowokacje, afery i polityczne awantury. PiS
pokaza³, ¿e rz¹dziæ nie potrafi. Najpierw
zawi¹za³ egzotyczn¹ koalicjê z Samoobron¹ i LPR, choæ przed wyborami Panowie Kaczyñscy zarzekali siê, ¿e takiej
wspó³pracy nie bêdzie nigdy. Potem swoich koalicjantów wykoñczyli i to w stylu
iœcie stalinowskim, stosuj¹c polityczne
prowokacje i wykorzystuj¹c wszystkie
dostêpne im s³u¿by. W efekcie mamy najwiêkszy kryzys polityczny od 1989 roku
i przedterminowe wybory w dniu 21 paŸdziernika. Od tego, jak Pañstwo zag³osuj¹ tego dnia, zale¿y przysz³y kszta³t
Polski. Bo choæ samo odsuniêcie Prawa i
Sprawiedliwoœci od w³adzy jest w tej chwili najwa¿niejsze, to nie mo¿na zapominaæ równie¿ o tym, kto i jak bêdzie potem naszym krajem rz¹dziæ.
Dziœ g³ówn¹ si³¹ opozycyjn¹ jest Platforma Obywatelska, partia prawicowo –

liberalna reprezentuj¹ca bardziej interesy klasy œredniej ni¿ ludzi ubo¿szych i
najbardziej potrzebuj¹cych. Jej recept¹
na rozwój gospodarczy jest ujednolicenie
podatków, ulgi dla przedsiêbiorców i
zmniejszenie obowi¹zków pracodawcy
kosztem pracowników. PO jest przeciwna przeznaczeniu obecnego wzrostu PKB
na zwiêkszenie œwiadczeñ spo³ecznych,
choæ koniunktura gospodarcza powinna
przecie¿ s³u¿yæ polepszeniu sytuacji ¿yciowej obywateli. Platforma jest równie¿ za
umo¿liwieniem prywatyzacji zak³adów
s³u¿by zdrowia, choæ Konstytucja RP gwarantuje dostêp do publicznej i bezp³atnej
s³u¿by zdrowia. To wreszcie Platforma
Obywatelska – podobnie jak PiS – jest
przeciwna szybkiemu wycofaniu naszych
wojsk z Iraku, choæ ju¿ nie tylko ¿ycie
naszych ¿o³nierzy na tej wojnie, ale i bezpieczeñstwo obywateli w kraju zaczyna
byæ coraz bardziej zagro¿one. O tym
wszystkim radzê Pañstwu pamiêtaæ 21
paŸdziernika tak, aby po wyborach nie
prze¿yli Pañstwo rozczarowania podobnego do tego, jakie wiêkszoœæ spo³eczeñstwa odczu³a po dwóch latach rz¹dów PiS.

Platforma Obywatelska nie bêdzie raczej rz¹dzi³a sama. Najbardziej prawdopodobna wydaje siê byæ jej koalicja z
Prawem i Sprawiedliwoœci¹, bo POPiS to
marzenie wielu polityków z obu ugrupowañ. Jak ta wspó³praca siê potoczy?
Znaj¹c braci Kaczyñskich podejrzewam,
¿e bêdzie burzliwa i nastawiona na rywalizacjê, a nie kooperacjê i skoñczy siê
tak, jak koalicja AWS-UW w 2001 roku.
Drugim wariantem jest koalicja z Lewic¹ i Demokratami, której wed³ug sonda¿y chcia³aby wiêkszoœæ spo³eczeñstwa.
Taka wspó³praca PO – LiD póki co testowana jest od roku na najwiêkszym politycznym poligonie doœwiadczalnym – w
stolicy – i jej pozytywne efekty odczuwaj¹
przede wszystkim sami Warszawiacy.
Który wariant siê spe³ni, dziœ jeszcze
nie wiadomo. Jednak jeœli naprawdê nie
chc¹ ju¿ Pañstwo PiSu, to zachêcam do
g³osowania na Lewicê i Demokratów. Tak
oddany g³os jest z pewnoœci¹ gwoŸdziem
do trumny IV Rzeczypospolitej. Wbijmy
go razem przy urnach wyborczych w niedzielê 21 paŸdziernika.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Rada wielu

Histeria remontowa
Radni Prawa i Sprawiedliwoœci wielokrotnie pytali zarz¹d miasta, czy istnieje
jakiœ plan koordynacji remontów i inwestycji drogowych - okaza³o siê ¿e tak. Plan
jest i to bardzo prosty. Rozkopaæ ca³e miasto przed wyborami. Niestety Premier
Jaros³aw Kaczyñski mia³ dosyæ (wymuszonej odmow¹ wspó³rz¹dzenia przez
PO) koalicji i postanowi³ odwo³aæ siê do
opinii wyborców jesieni¹. A nie wiosn¹,
jak planowa³a Platforma. To, ¿e ktoœ w
imiê zasad moralnych mo¿e dobrowolnie oddaæ w³adzê, po prostu nie mieœci³o
siê w mózgach sztabowców P³etwy.
Ca³e miasto zosta³o wiêc rozkopane.
Trzeba by³o pokazaæ, ¿e PiS, ktory wyremontowa³ ponad kilkaset kilometrów warszaw-

skich dróg, „nie radzi sobie z inwestycjami”.
Ten mit wymyœlony przez dziennikarzy „Gazety Wybiórczej” nie uwzglêdnia faktu, ¿e
to 8 razy wiêcej kilometrów, ni¿ koalicja PO/
SLD wyremontowala przez poprzednie 2 kadencje nieprzerwanych rz¹dów.
Wiceprezydent Wojciechowicz i Pani
Prezydent wielokrotnie przekonywali
warszawiaków, ¿e bez przyspieszenia remontu ul. Pu³awskiej wydarzy siê katastrofa. Sam dyskutowa³em na sesji Rady
z Panem Wiceprezydentem, który pyta³,
kto weŸmie odpowiedzialnoœæ za tê katastrofê, je¿eli miasto opóŸni remont.
Dziœ znamy odpowiedŸ na to pytanie.
Media poinformowa³y o decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Remont Pu³aw-

Kampania trwa
Na pocz¹tku by³ chaos. Na pocz¹tku
by³o s³owo. Na pocz¹tku by³o „spieprzaj
dziadu” – to do obywatela Pragi osobiœcie mi znanego, który nie jest, za co rêczê s³owem, ani pijakiem, a tym bardziej
menelem, lecz zwyk³ym cz³owiekiem
ciê¿ko pracuj¹cym na chleb. PóŸniej by³o
jeszcze gorzej. „Ma³pa w czerwonym” –
to do dziennikarki TVN, równie¿ ciê¿ko
pracuj¹cej, zaproszonej na jedn¹ z wielu
konferencji prasowych organizowanych
przez PiS. „Bure suki” - cytat ten by³ odpowiedzi¹ na tekst w „Financial Times”
gdzie skrytykowano Ludwika Dorna. Ten¿e Dorn, wybitny s³owotwórca i autorytet intelektualny, który rozpropagowa³
wykszta³ciuchów, tak¿e nie przebiera w
s³owach - „œcierwojady” to okreœlenie fotoreporterów. Dzielnie za to broni swego
psa, a opornych lekarzy i politycznych
oponentów najchêtniej wsadzi³by w kamasze. Bierze w tym zakresie niedoœcig³y wzór ze swojego szefa, dla którego

wszyscy inaczej myœl¹cy ni¿ on to „uk³ad
i ³¿e-elity”. Tak by³o w czasie, gdy PiS
oraz jego satelici LPR i Samoobrona ze
znanym sobie taktem i kultur¹ dokonywali przebudowy III w IV RP. Wystarczy z
tamtego okresu przypomnieæ sobie jeszcze dzia³ania w ramach taniego pañstwa,
w wyniku których rozbudowano administracjê rz¹dow¹, permanentnie dokonywano zmian na funkcjach wicepremierów,
ministrów, sekretarzy stanu, szefów ró¿nych agend rz¹dowych i telewizji publicznej, odchodz¹cym p³ac¹c wielotysiêczne
odprawy, a obraz tamtej w³adzy bêdzie
pe³niejszy. Strach pomyœleæ, co bêdzie siê
dzia³o, gdyby PiS powtórnie wygra³ wybory. Na razie trwa kampania. Bardziej
z obowi¹zku ni¿ z ciekawoœci ogl¹dam
prezentacje kandydatów i ich propozycje
kierowane do wyborców, emitowane w
darmowym czasie na antenie TVP. W
nowo powsta³ym kanale TVP INFO obserwujê lokalnych liderów wszystkich

Jak g³osowaæ w polokracji?

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY

W³aœnie skoñczy³a siê najgorsza kadencja Sejmu III RP. Przyznali to nawet poœrednio bracia Kaczyñscy, doprowadzaj¹c parlament do skrócenia kadencji, pierwszy raz
od czasów Lecha Wa³êsy. Niezale¿nie od
szczegó³owych wyników wyborów, uk³ad si³
w nowym Sejmie nie bêdzie jednak znacz¹co odbiega³ od obecnego. Jedyny jakoœciowo inny scenariusz: koalicja rz¹dowa
bez udzia³u PiS, mo¿e doprowadziæ do parali¿u pañstwa, gdy Kaczyñscy bêd¹ mieli
wystarczaj¹ liczbê pos³ów, by podtrzymywaæ prezydenckie weta ustaw sejmowych.
I tak zatem niedu¿¹ szansê na now¹
jakoœæ polityki zmniejsza dodatkowo przewidywanie, ¿e w Sejmie po wyborach - po
raz pierwszy w historii - spotkaj¹ siê w
wiêkszoœci te same osoby, które w poprzedniej kadencji doprowadzi³y do obecnej sytuacji. Przyk³adowo, w okrêgu warszawskim na dziesiêciu pierwszych miejscach list
wyborczych trzech g³ównych partii jest 60
procent osób, które wczeœniej by³y pos³ami (PO - 70 %, PiS - 70 %, LiD - 40 %). Dla
porównania, w wyborach parlamentarnych
w 2005 roku odsetek ten wynosi³ 27 procent (PO - 20 %, PiS - 40 %, SLD - 20 %).
Wysokie miejsca na listach obiecali zapewne urzêduj¹cym pos³om liderzy partyjni,
w ten sposób przekonuj¹c ich do g³osowanie za samorozwi¹zaniem.

z § 4 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

Polokracj¹ nazwa³em system partyjny, który siê ukszta³towa³ w ostatnich latach w Polsce. Jego podstawow¹ cech¹
jest podobieñstwo partii politycznych nie
do organizacji ludzi po³¹czonych wspólnot¹ pogl¹dów, lecz raczej do prywatnych firm reklamowych, zarz¹dzanych
autokratycznie przez liderów. Konserwuje ten system otoczenie prawne: wielomilionowe dotacje pañstwowe przekazywane do dyspozycji liderów oraz proporcjonalna ordynacja wyborcza oddaj¹ca
prawo do uk³adania list kandydatów centralnym aparatom partyjnym. Do powstania polokracji doprowadzi³ splot okolicznoœci, pocz¹wszy od takiej, ¿e partie
po 1989 roku nie tworzy³y siê na podstawie podobieñstwa pogl¹dów (mo¿e z
wyj¹tkiem niszowych UPR i PPS), lecz
uk³adów towarzyskich.

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Dlatego zwracam siê z proœb¹ do
wszystkich, nawet do wyborców PiS, którzy nie czytaj¹ moich felietonów z powodu bolesnych objawów dysonansu poznawczego. WeŸcie do rêki w niedzielê
kartê do g³osowania i zacznijcie przegl¹daæ wybran¹ przez Was listê pocz¹wszy
od, powiedzmy, jedenastego miejsca,
decyduj¹c siê w koñcu na postawienie
krzy¿yka przy nazwisku umieszczonym
przez partyjnych aparatczyków w dolnej,
gorszej po³owie listy. Tam znajdziecie kandydatów na pos³ów lepszego Sejmu.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

skiej ma byæ przerwany i dokoñczony
dopiero w po³owie 2008 roku (termin
oryginalny to 15 grudnia). Jedna z przyczyn: utrudnienia dla mieszkañców, które powsta³y w wyniku remontu.
Wiêksze koszty (podobno szacowane
na 15% ca³ego kontraktu) bêd¹ najprawdopodobniej przerzucone na miasto.
Ta kompromitacja rz¹dz¹cego uk³adu
pokazuje ca³kowity brak jakiegokolwiek
pomys³u na Warszawê. Koalicji PO/SLD
chodzi tylko o sto³ki i wygrywanie kolejnych wyborów. „Prezydentka” stolicy miota siê w przedwyborczych konwulsjach
wydaj¹c pieni¹dze podatników bez opamiêtania. Przypomina to s³ynn¹ ju¿ histeriê HGW w programie Tomasza Lisa. Jak
widaæ nie by³ to incydent, tylko norma.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

OG£OSZENIE

Prosto z mostu
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zgodnie

og³asza
na dzieñ 16 listopada 2007 r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do przetargu
wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych: Urzêdu
m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/1
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 wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub u p.
I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

ugrupowañ, którzy g³osz¹ mniej lub bardziej wa¿kie has³a. Widzê wszystkich ....
z wyj¹tkiem warszawskich kandydatów
PiS. Czy¿by Jaros³aw Kaczyñski obawia³
siê konkurencji na warszawskiej liœcie?
Raczej nie, raczej Jaros³aw Kaczyñski
obawia siê, ¿e pokazanie pewnych twarzy zburzy budowany przez niego z takim trudem wizerunek PiS jako jedynej
partii ludzi czystych i niepokalanie uczciwych. Pewnie mo¿e mieæ obawy. Niektórzy kandydaci PiS do parlamentu z Warszawy opisywani byli na ³amach centralnych dzienników jako osoby, które nie
maj¹ nadmiernych skrupu³ów do korzystania z przywilejów w³adzy, piastuj¹c po
kilka nieŸle p³atnych stanowisk. W Opolu trzech kandydatów PiS wzywanych jest
na przes³uchania. Kandydatowi do Senatu
prokuratura zarzuca wy³udzenia, inny
ma zatarty wyrok za fa³szerstwo. Jedno
jest oczywiste: na pewno PiS nie dorówna w tym zakresie Samoobronie.
Dziœ oprócz trustu mózgów sztabów
wyborczych myœleniem wykazuj¹ siê graficy komputerowi i graficiarze, którzy bez
wielkiego trudu za pomoc¹ myszy komputerowej i sprayu niszcz¹ dorobek tych
pierwszych. Po internecie fruwaj¹ przerobione bilbordy i has³a wyborcze bêd¹ce
zapewne odzwierciedleniem stanu duszy
autorów. Niektóre z nich wywo³uj¹ du¿e
zamieszanie w realu. Autor niezbyt m¹drego skierowanego przeciw œrodowisku
„moherowych beretów” symbolizuj¹cych
IV RP grepsu „schowaj babci dowód” wywo³a³ komentarze najwa¿niejszych obywateli tej¿e RP. Œwiat wirtualny jest bardziej barwny i mniej skomplikowany ni¿
¿ycie codzienne. Bywa tak¿e bardziej odkrywczy. Warto wiêc rozwa¿yæ pomys³, by
w kolejnych wyborach mo¿na by³o g³osowaæ przez internet. Zapewne znakomicie
podniesie to frekwencjê i przyczyni siê do
rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
PS. Wszystkie e-maile adresowane na
mój adres i adres SLD, a kierowane do
pana Andrzeja Pó³rolniczaka kandydata LiD do Parlamentu s¹ mu na bie¿¹co
przekazywane.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl
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Mieszkañcy pytaj¹ – burmistrz odpowiada
dokoñczenie ze str. 1

Ulice: Naczelnikowska i Ks. Ziemowita s¹ drogami kategorii powiatowej.
W Warszawie zarz¹dc¹ tej kategorii
dróg jest ZDM. Zastosowane rozwi¹zania w zakresie zarz¹dzania ruchem drogowym na istniej¹cych skrzy¿owaniach
s¹ wynikiem dwóch czynników: natê¿enia ruchu pojazdów oraz mo¿liwoœci terenowych. Uwagi czytelnika zostan¹
przes³ane do ZDM. Trzeba jednak dla
porz¹dku dodaæ, ¿e omawiany obszar
znajduje siê w ci¹gu „obwodnicy œródmiejskiej”. Budowa odcinka „obwodnicy œródmiejskiej” od Ronda Wiatraczna
(po³¹czenie z Tras¹ Mostu £azienkowskiego) do Ronda ¯aba (Trasa Mostu
Gdañskiego) rozpoczyna siê w 2009
roku. Jednoczeœnie w sierpniu 2009
bêdzie gotowa dokumentacja budowlana odcinka Trasy Œwiêtokrzyskiej od
Wybrze¿a Szczeciñskiego do ul. Zabranieckiej. Wybudowanie tych arterii wymusi istotne zmiany w organizacji ruchu drogowego na omawianym obszarze: m. in. zamkniêty zostanie przejazd
przez tory kolejowe w ci¹gu ul. Naczel-

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

nikowskiej, a g³ówny ruch odbywaæ siê
bêdzie „obwodnic¹ œródmiejsk¹” i Tras¹
Œwiêtokrzysk¹. Istniej¹ca realnie perspektywa czasowa budowy innego wêz³a komunikacyjnego - ni¿ obecnie istniej¹cy – nie sprzyja dokonywaniu nak³adów inwestycyjnych na modernizacjê skrzy¿owania ul. Naczelnikowska –
ul. Ks. Ziemowita. Jednoczeœnie przewiduje siê, ¿e po wybudowaniu ci¹gu
komunikacyjnego (ulice: Zabraniecka,
Gwarków, Stra¿acka) do skrzy¿owania
z ul. Che³m¿yñsk¹ (powstaje po³¹czenie z ul. ¯o³niersk¹, czyli Tras¹ Mostu
Siekierkowskiego) „drog¹ g³ówn¹” stanie siê ci¹g: ul. Naczelnikowska – ul.
Zabraniecka. Budowa wymienionego
odcinka drogi (od ZUSOK do Che³m¿yñskiej) rozpoczyna siê w 2008 roku i potrwa kilkanaœcie miesiêcy.
Na skrzy¿owaniu ul. Gilarskiej
i ul. Samarytanki od d³u¿szego
czasu „stoi” remont widmo. Jest
co prawda sygnalizacja kieruj¹ca
ruchem, ale tam nic siê nie dzieje!
Poza tym tam te¿ przyda³oby siê
takie mini-rondo.
Rozwi¹zanie organizacji ruchu na
skrzy¿owaniu ul. Gilarska – ul. Samarytanki bêdzie identyczne jak na ul. Jórskiego – ul. Samarytanki. Tutaj, w
szczególnoœci, wskazane rozwi¹zanie
jest wymuszone mo¿liwoœciami terenowymi (m.in. tymi ulicami kursuj¹ autobusy miejskie). Prace na tym skrzy¿owaniu przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem, a liczba robotników i sprzêtu
jest uwarunkowana wielkoœci¹ frontu
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robót. W perspektywie kilku lat w tym
ci¹gu ulic nie bêdzie du¿ego natê¿enia
ruchu, gdy¿ ul. Gilarska nie bêdzie po³¹czona z ul. Œw. Wincentego. Dotychczasowy ruch tranzytowy bêdzie przebiega³ ul. Nowo-Trock¹ ³¹cz¹c¹ ul. Œw.
Wincentego z ul. Radzymiñsk¹. Œwiat³a
na ul. Samarytanki bêd¹ dopiero na
skrzy¿owaniu tej ulicy z ul. NowoTrock¹. Prace przy skrzy¿owaniu zakoñcz¹ siê ok. 20 paŸdziernika br.
Opisuj¹c sierpniow¹ sesjê rady
Targówka NGP wskaza³a, ¿e
przeznaczono dodatkowe œrodki
na ul. Zielone Zacisze. Co z tego
realnie wynika, jakie s¹ plany?
Czy ta ulica siêgnie do ul. Gilarskiej w jakimœ rozs¹dnym terminie? No i czemu na ul. Zielone Zacisze nie pal¹ siê latarnie?
Ul. Zielone Zacisze jest drog¹ kategorii gminnej. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na wykup niewielkiego fragmentu gruntu (ok. 200 m2), który by³
w³asnoœci¹ prywatn¹. Zarówno istniej¹cy fragment drogi Zielone Zacisze, jak i
oœwietlenie wybudowa³ inwestor powsta³ego osiedla. Uwarunkowania formalnoprawne opóŸni³y proces przekazania wybudowanej drogi wraz z infrastruktur¹
drogow¹ i st¹d latarnie przy tej drodze
zaœwiec¹ siê dopiero za kilka dni. Nastêpny fragment drogi (do ul. Gilarskiej)
wybuduje inwestor, dla którego kolejny
odcinek ulicy Zielone Zacisze bêdzie niezbêdny do obs³ugi budowanego osiedla.
Czy remont ul. 20 Dywizji Piechoty WP (tej przy urzêdzie)
przewiduje po³¹czenie tej ulicy ul.
Boliwara? Bardzo by to siê przyda³o. Jaka bêdzie mo¿liwoœæ przejazdu bezpoœrednio miêdzy t¹
ulic¹ a ul. Œw. Wincentego? Zastawiona ona by³a wielkimi
skrzyniami z kwiatami, aby taki
ruch by³ niemo¿liwy. Podobno zastosowano taki trick, aby u³atwiæ
wyjazd z gara¿u urzêdu (co jest

skandalem samo w sobie – mogli
postawiæ znak-lustro). Obecnie, z
powodu remontu, przejazd tamtêdy jest mo¿liwy. Czy tak nie
mog³oby zostaæ? Inaczej funkcjonuje objazd dooko³a urzêdu, przy
okazji ³amany jest zakaz tam
umieszczony – po co?
Na koñcu ul. 20 Dywizji Piechoty WP
bêdzie plac (przestrzeñ publiczna) wykorzystywana do spotkañ z mieszkañcami, przy wszelkiego rodzaju imprezach. Nie przewiduje siê po³¹czenia ul.
20 Dywizji Piechoty WP z ul. Boliwara.
Obecnie udostêpniany przejazd (ul. Œw.
Wincentego – ul. 20 Dywizji Piechoty
WP) po³o¿ony jest na terenie wewnêtrznym i nie jest drog¹ publiczn¹. W zwi¹zku z powy¿szym – po zakoñczeniu budowy - zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu. Przejazd pomiêdzy ul. 20 Dywizji Piechoty WP a ul. Œw.
Wincentego nie jest mo¿liwy – przede
wszystkim - ze wzglêdu na wymogi bezpieczeñstwa ruchu. (Ten odcinek drogi
wykorzystywany by³ przez kierowców,
nie tylko samochodów osobowych –
wbrew istniej¹cym znakom drogowym
– na omijanie skrzy¿owania ul. Kondratowicza – ul. Œw. Wincentego.)
Czy miasto/dzielnica zamierza
jakoœ chroniæ Las Bródnowski
przed zniszczeniem po zainstalowaniu siê kupców na ul. Radzymiñskiej? No i przy lesie przyda³yby
siê przyzwoite parkingi, nie takie
jak ten od ul. Kondratowicza.
M.st. Warszawa wskaza³o lokalizacjê targowiska (dla wszystkich kupców
„Jarmarku Europa”) na ul. Marywilskiej. Przemawiaj¹ za tym zarówno
wzglêdy ekonomiczne (koszty remontu istniej¹cych hal stanowi¹ zazwyczaj
30% kosztów nowej inwestycji) jak i usytuowanie istniej¹cych hal. Do istniej¹cych hal s¹ doprowadzone wszystkie
media, a ponadto miasto finansuje budowê infrastruktury drogowej.

Budowa targowiska przy ul. Radzymiñskiej w projektowanej wielkoœci i tak
blisko Lasu Bródnowskiego naruszy istniej¹cy ekosystem, bez ¿adnych konsekwencji dla inwestora (inwestycja wy³¹czona spod dzia³ania przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leœnych oraz
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Drugim
aspektem budz¹cym niepokój mieszkañców – zw³aszcza Osiedla Zacisze –
jest trudno wyobra¿alne zapewnienie
bezpieczeñstwa w pobli¿u obiektu
zw³aszcza w lesie (mieszkañcy znaj¹
obecnie funkcjonuj¹cy „Jarmark Europa”). Trzecim aspektem budz¹cym niepokój bêdzie niewydolnoœæ istniej¹cego
uk³adu komunikacyjnego na tym obszarze. To powoduje, ¿e zarówno mieszkañcy dzielnicy, radni, zarz¹d dzielnicy i w³adze miasta s¹ przeciwni lokalizacji bazaru przy ul. Radzymiñskiej.
Las Bródnowski jest w Zarz¹dzie Miasta, który bêdzie zmuszony do³o¿yæ
wszelkich starañ – o ile inwestycja powstanie – w celu zabezpieczenia zarówno przed niepo¿¹danym wtargniêciem
osób postronnych na teren leœny, jak
równie¿ w³aœciwie pojêt¹ ochronê œrodowiska naturalnego ze wzglêdu na zmiany w stosunkach wodnych, szacie roœlinnej oraz wystêpuj¹cej w lesie faunie.
W godzinach rannych tj.ok. 7
na ulicy Toruñskiej od Carrefour
na Targówku do skrzy¿owania z
ulic¹ £abiszyñsk¹ dziej¹ siê dantejskie sceny, kierowcy je¿d¿¹
wzd³u¿ Trasy Toruñskiej po trawniku oraz przecinaj¹ go w poprzek, aby dojechaæ do równoleg³ej ulicy Artyleryjskiej, a nastêpnie jad¹ ni¹ dalej, aby wci¹æ siê
w ruch na skrzy¿owaniu Toruñskiej z £abiszyñsk¹. Wzd³u¿ Artyleryjskiej jest ustawione ogrodzenie z metalowych barierek,,
jednak nie na ca³ej d³ugoœci, co
wykorzystuj¹ kierowcy cwania-
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4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

Stacja obs³ugi samochodów

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

4 masz problem ze s³uchem

cy do przejechania z Toruñskiej na
Artyleryjsk¹ i odwrotnie (po
trawniku, oczywiœcie). Mo¿e uda
siê ustawiæ bariery wzd³u¿ ca³ej
Artyleryjskiej, co uniemo¿liwi kierowcom cwaniakom je¿d¿enie w
poprzek. Warto by te¿ postawiæ
stra¿ miejsk¹, która wy³apa³aby
je¿d¿¹cych wzd³u¿ trasy po trawniku, dla których najmniejsza kara
za takie cwaniactwo to 1.000
PLN. A tak na marginesie, to dlaczego nie jest budowany wiadukt
nad £abiszyñsk¹, pomimo i¿ ma
usypane podjazdy?
Ul. Artyleryjska jest drog¹ serwisow¹
dla Trasy Toruñskiej. Trasa Toruñska
jako droga kategorii krajowej jest obecnie w eksploatacji ZDM. Zadaniem ZDMu jest bie¿¹ce utrzymanie, st¹d te¿ trwaj¹ce remonty wiaduktów. Obecny remont wiaduktów na Trasie Toruñskiej
jest zwi¹zany z ich technicznym zu¿yciem. W³aœciciel trasy tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest
zobowi¹zany do przystosowania tej drogi do parametrów drogi ekspresowej
(wg planu) do koñca 2010 roku.
W³adze Dzielnicy monituj¹ Policjê,
ZDM – jako eksploatatora drogi, w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu, co
– tak naprawdê - jest ich jedyn¹ kompetencj¹ w przedstawionym przez Czytelnika zakresie.
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