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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
DRZWI

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Sporty walki
uderzaj¹ w Warszawê
Koniec listopada i pocz¹tek grudnia bêdzie obfitowa³
w wydarzenia kulturalne, zwi¹zane ze sportami walki. Na
pocz¹tek fani bêd¹ mogli wybraæ siê na praski Festiwal
Filmów Walki, który odbêdzie siê 26 listopada w NoveKino Praha. 4 grudnia - wielka impreza w Warszawie, czyli
Miêdzynarodowy Festiwal Sportów Walki, który odbêdzie
siê na Torwarze.
Podczas Festiwalu Fil- skim i braciach Skupiñskich
mów Walk, któremu patronu- (znanych warszawskich zaje burmistrz Dzielnicy Praga wodnikach oraz trenerach
Pó³noc, widzowie bêd¹ mo- muay thai, którzy nie poragli obejrzeæ filmy dokumen- dzili sobie w walce z alkohotalne m.in. o Marku Piotrow- lem) oraz wiele walk z poldokoñczenie na str. 6

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka
Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie
Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ
W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:
ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300
Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177

Protetyka ♦ Chirurgia ♦ Implanty ♦ RTG

GINEKOLOGIA
ci¹¿y, ginekologiczne, piersi,

USG tarczycy, jamy brzusznej
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Wymra¿anie nad¿erek ♦ Leczenie hormonalne
♦ Ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu
BADANIA LABORATORYJNE

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50
www.demeter.com.pl
BARC

ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

STOMATOLOGIA
ESTETYCZNA

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939

Studium uchwalone

7 paŸdziernika Rada Warszawy przeg³osowa³a zmiany
w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy.
W 17 numerze NGP pisa- dium uwarunkowañ i kierunliœmy o rozpatrzeniu przez ków zagospodarowania przeprezydent Hannê Gronkie- strzennego m.st. Warszawy.
wicz-Waltz uwag zg³oszo- Fakt ten nie oznacza³ jeszcze
W samym centrum europejskiej metropolii rozleg³y nych do pakietu zmian w Stu- konkretnych rozstrzygniêæ i
bazar, wype³niony zabytkowymi kramami – jedna z turyprzeciwnicy wysokiej zabudostycznych atrakcji stolicy. O tym, ¿e to nie fantazja, lecz
OKULARY dla CIEBIE !!! wy w pó³nocno-zachodniej
rzeczywistoœæ, mo¿na siê przekonaæ, ogl¹daj¹c na bazaczêœci Bia³o³êki nie mogli
Z tym og³oszeniem:
rze Ró¿yckiego wystawê „Naschmarkt. Szczêœliwszy brat
mówiæ o ostatecznym sukceBADANIE WZROKU GRATIS
Ró¿yca”.
sie. By³ to jedynie ma³y krok
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU do uratowania Bia³o³êki przed
Pocz¹tki wiedeñskiego Ró¿yca, mo¿na zobaczyæ na
zapêdami bezwzglêdnych de„Naschmarktu” („Targ £ako- zdjêciach.
- 50% NA OPRAWKI
weloperów, a szczególnie firci”) siêgaj¹ II po³owy XVIII
Pomys³ ekspozycji powsta³
SALON OPTYCZNY
my BARC, która zamierza³a
wieku. Pocz¹tkowo znajdo- w 2004 roku, podczas dysku„DBAM O WZROK”
zbudowaæ na terenie Winniwa³ siê przed Bram¹ Ko- sji w Domu Kultury „Praga” –
rynck¹, potem zosta³ przenie- powiedzia³ podczas wernisa- CH TESCO ul. STALOWA 60/64 cy Po³udniowej, w rejonie ulicy Leœnej Polanki, Poetów i
siony przed ksi¹¿êcy kom- ¿u Janusz Sujecki z Zespo³u
Tel. 531 531 818
Mehoffera wielkie osiedle
pleks architektoniczny Fre- Opiekunów Kulturowego
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19 sk³adaj¹ce siê z gêsto ustaihaus. W 1919 roku stara
dokoñczenie na str. 6
wionych bloków od 4 do 18
czêœæ bazaru zosta³a zlikwikondygnacji. W planach inwedowana, a Naschmarkt wraz
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
WX/092/P
stora, bli¿ej ulicy Modliñskiej,
z ciekawie zaprojektowanymi
by³y równie¿ dwa 35-piêtrowe
kramami (dziœ ju¿ zabytkowy- ♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony ♦Motocykle
wie¿owce.
mi) zlokalizowano nad przyObecnie mo¿emy mówiæ o
ul.
Jagielloñska
69,
tel.
22
676-29-51
krytym korytem rzeki – w
nastêpnym
kroku do zwyciêmiejscu, na którym funkcjoponiedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500
stwa w walce z podobnymi
nuje do dziœ. Czêœæ kramów
dokoñczenie na str. 8
przekszta³cono w punkty gastronomiczne: niewielkie kawiarnie i restauracje. Jak
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
funkcjonuje wiedeñski brat

Pyzy jak ³akocie

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Praskie dni zdrowia
W najbli¿szy weekend w CH Wileñska zorganizowane bêd¹
w godz. 12-18 Praskie Dni Serca, które ze wzglêdu na ostatnie gor¹ce tematy przekszta³c¹ siê w Praskie Dni Zdrowia,
gdy¿ zosta³y do nich w³¹czone sprawy zdrowia kobiet – porady ginekologiczne. Oprócz mo¿liwoœci wykonania badania
EKG i rozmowy o zdrowym stylu ¿ycia, bêdzie tak¿e mo¿liwoœæ uzyskania informacji na temat ci¹¿y, antykoncepcji i
problemów zwi¹zanych z menopauz¹. Zapraszamy! Wspó³organizatorami s¹ Szpital Praski i Centrum Handlowe.

Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
serdecznie zapraszaj¹

7 listopada (niedziela) godz. 19.00
Koncert Papieski w wykonaniu Chóru Kolegiaty Wilanowskiej,
Koœció³ œw. Mateusza Ap. i Ew., ul. Ostródzka 172.

11 listopada (czwartek) godz. 19.00
Uroczysty koncert z okazji 92. Rocznicy Narodowego Œwiêta
Odzyskania Niepodleg³oœci p.t. „A w sercu … Ojczyzna”
w wykonaniu solistów i Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”,
Koœció³ Narodzenia NMP, ul. Klasyków 21/23.

14 listopada (niedziela) godz. 19.00
Koncert z cyklu „Muzyka Koœcio³ów Wschodu i Zachodu”
w wykonaniu Chóru: Alla Camera (Norwegia)
oraz Manado State University Choir (Indonezja),
Koœció³ œw. Mateusza Ap. i Ew., ul. Ostródzka 172.
Przed koncertami odbêd¹ siê msze œw.
Na wszystkie imprezy - wstêp wolny.
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Chcemy dobrze mieszkaæ
Andrzej Pó³rolniczak mieszka w prawobrze¿nej Warszawie od æwieræwiecza, od 16 lat
prezesuje Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, ma 12-letnie doœwiadczenie
samorz¹dowe, startuje do Rady Miasta z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
By³ Pan ju¿ radnym Rady
Sk¹d decyzja o ponow- mamy tu przecie¿ i stuletnie kanym starcie w wyborach do mienice, ale mamy te¿ osiedla Warszawy w latach 2002 –
Rady Warszawy?
z lat 60., 70. i 80. Bia³o³êka, 2006. Jakimi dokonaniami z
- Po pierwsze mam œwiado- m³oda, dynamiczna dzielnica, tamtej kadencji mo¿e siê
moœæ wielu niedokoñczonych bardzo zielona, ze sporymi ob- Pan pochwaliæ?
- Z mojej inicjatywy Rada
spraw i ogromu zadañ, które szarami o zabudowie jednoroczekaj¹ na realizacjê zarówno dzinnej i coraz wiêksz¹ iloœci¹ przyzna³a œrodki na projektow dzielnicach jak i w osiedlach. nowoczesnych osiedli miesz- wanie obwodnicy Pragi, która
Po drugie czujê siê zwi¹zany kaniowych. Przy wszystkich – w za³o¿eniu - ma odci¹¿yæ
z Prag¹ Pó³noc, miejscem ró¿nicach ³¹czy je wiele – siê- zat³oczon¹ Targow¹. Wybrany
mojej pracy i z Bia³o³êk¹, miej- gaj¹ce kilkudziesiêciu lat zanie- zosta³ przebieg obwodnicy w
scem mojego zamieszkania. dbania w infrastrukturze i id¹- wariancie od Ronda WiatraczPrawobrze¿na czêœæ stolicy to ce za tym olbrzymie potrzeby na, przez Targówek Fabryczny,
moja historia i teraŸniejszoœæ inwestycyjne i finansowe. W do Ronda ¯aba. Niestety, w
– mieszkam tu od 25 lat. Od 16 ostatnich czterech latach spo- obecnej kadencji ta inwestycja
lat kierujê Robotnicz¹ Spó³dziel- ro w obu dzielnicach dokona- zosta³a wykreœlona z planu. W
ni¹ Mieszkaniow¹ „Praga”, no, ale potrzeby s¹ wci¹¿ jej miejsce Urz¹d Miasta pojedn¹ z najwiêkszych w kraju. ogromne. Choæby komunika- wróci³ do tañszej koncepcji buJej osiedla s¹ budowane za- cja. Ruszy³a budowa II linii dowy obwodnicy przez Szmurówno na Pradze Pó³noc, jak i metra – to dobrze, ale dwie sta- lowiznê i Pragê – w poprzek
cje metra Stadion i Dworzec osiedli, pod oknami mieszkañ.
w Bia³o³êce.
Wileñski, które powstan¹ na W tej sytuacji mam poczucie
Ma Pan ju¿ spore doœwiad- Pradze, na tle dwóch linii i kilpewnej syzyfowoœci mojej praczenie samorz¹dowe ...
kudziesiêciu stacji w lewo- cy. Zupe³na cisza zapad³a w tej
- Tak, 12 lat pracy w samo- brze¿nej Warszawie, wypadaj¹ kadencji w sprawie budowy ulirz¹dzie, w tym 4 lata w Radzie blado. Cisza o terminach dal- cy Nowo Jagielloñskiej. W zaMiasta, sprawi³o, ¿e znam szej budowy metra przez Now¹ ³o¿eniach ma ona odci¹¿yæ
mechanizmy funkcjonowania Pragê na Bródno, II linia koñ- obecn¹ ulicê Jagielloñsk¹ i Tarsamorz¹du. Kandydujê do czy siê na Dworcu Wileñskim. gow¹. Ostatnie spotkanie w tej
Rady Miasta, bo chcê mieæ A przecie¿ potrzebne s¹ stacje sprawie odby³o siê jeszcze w
wp³yw na to, jak dzielone s¹ metra w rejonie 11 Listopada i poprzedniej kadencji, z moim
pieni¹dze podatników i jakie Stalowej. Z koñcowych stacji udzia³em, w Biurze Inwestycji
decyzje w ich imieniu i dla ich metra na Bródnie mo¿na by³o- miasta. W Bia³o³êce budowaprzysz³oœci s¹ podejmowane. by poprowadziæ tramwaj na ny jest Most Pó³nocny i czêA s¹ to decyzje najwa¿niejsze. Bia³o³êkê. Myœlê, ¿e warto po- œciowo modernizowana jest
Dotycz¹ rozwoju dzielnic, in- wróciæ do koncepcji przed³u¿e- Modliñska, o co usilnie w Rawestycji miejskich i rozdy- nia linii metra z Bródna na Bia- dzie Warszawy zabiega³em.
sponowywania œrodków na ³o³êkê, zwa¿ywszy na to, w ja- Œwietnie, ale pilnie potrzeba
inwestycje lokalne.
kim tempie ta dzielnica siê roz- œrodków na kontynuowanie
- Praga Pó³noc i Bia³o³êka wija. W tej kadencji Rady War- budowy Trasy Mostu Pó³nocbardzo siê od siebie ró¿ni¹. szawy z planów inwestycyjnych nego do ulicy P³ochociñskiej i
Wydaje siê, ¿e problemy je wykreœlono wschodni, praski dalej na wschód. Bezwzglêdnie
dotykaj¹ce s¹ odmienne.
odcinek obwodnicy œródmiej- trzeba rozwi¹zaæ problemy ko- I tak i nie. Praga, dzielnica skiej. Jest to dla prawobrze¿nej munikacyjne tzw. Zielonej Biaz bardzo star¹ – w wiêkszoœci Warszawy, a szczególnie dla ³o³êki m.in. poprzez przed³u¿e– substancj¹ mieszkaniow¹, Pragi, bardzo wa¿na inwestycja. nie linii tramwajowej z Bródna.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 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

og³asza
na dzieñ 3 grudnia 2010 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêdzie od dnia 3 listopada 2010 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
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.

To tylko wybrane przyk³ady nierozwi¹zanych dot¹d problemów. Ju¿ choæby z tego widaæ,
jak wiele jest do zrobienia. W³odarze miasta powinni zmieniæ
nastawienie do Pragi Pó³noc i
Bia³o³êki, przestaj¹c traktowaæ
te dzielnice jak peryferyjne.
Wobec tego czeka Pana
du¿o pracy w nowej Radzie
Warszawy ...
- Jeœli wygram, bêdê walczy³
o obie dzielnice. Wiem, co trzeba zrobiæ, by moje has³o wyborcze – „Chcemy dobrze mieszkaæ” – zmieni³o rzeczywistoœæ.
Po pierwsze trzeba rozbudowaæ i usprawniæ uk³ad komunikacyjny dla Pragi Pó³noc i Bia³o³êki poprzez kontynuowanie
budowy trasy Mostu Pó³nocne-

go, ca³kowit¹ modernizacjê Modliñskiej, bezzw³oczne doprowadzenie linii tramwajowej na
Nowodwory, skomunikowanie
Zielonej Bia³o³êki z reszt¹ miasta poprzez budowê linii tramwajowej. Wydaje siê nieodzowne stworzenie lokalnej arterii w
oparciu o trasê Olszynki Grochowskiej. Trzeba wybudowaæ
brakuj¹cy odcinek drugiej jezdni P³ochociñskiej i drug¹ jezdniê Marywilskiej. Dla Pragi niezdêdne s¹: ulica Nowo Jagielloñska i wschodni odcinek obwodnicy œródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do Ronda ¯aba,
który odci¹¿y Targow¹. Potrzebna jest modernizacja Wybrze¿a Helskiego wraz z budow¹ miejsc parkingowych, dla

ANDRZEJ PÓ£ROLNICZAK
1998-2002 - radny Gminy Bia³o³êka, 2002-2006 - radny Warszawy, 2006-2010 - radny
Dzielnicy Bia³o³êka. Od r. 1994 prezes Zarz¹du Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Praga”, od r. 2000 prezes Unii Spó³dzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Kandydat do Rady Miasta
Lista nr

1

Miejsce nr 3
Komitet Wyborczy SLD

XIV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pokojowa sesja Rady
XIV sesja rady by³a prawdopodobnie ostatni¹ merytoryczn¹ sesj¹ w tej kadencji
samorz¹du na Pradze Pó³noc. Zwo³ana zosta³a w trybie nadzwyczajnym, zazwyczaj czêsto stosowanym zarówno przez opozycjê, jak i
rz¹dz¹cych w tej kadencji.
Formu³a nadzwyczajnoœci
uniemo¿liwia bowiem rozszerzanie porz¹dku obrad w momencie trwania sesji bez zgody wnioskodawcy. Mimo to
XIV sesja by³a nietypowa i
zas³u¿y³a na miano pokojowej. Nie doœæ bowiem, ¿e zosta³a zwo³ana na wniosek zarz¹du w celu zaopiniowania
bud¿etu dzielnicy na 2011 rok,
nie doœæ, ¿e porz¹dek obrad
zosta³ rozszerzony o dwa
punkty, nie doœæ, ¿e na sesji
byli obecni po raz kolejny
mieszkañcy Targowej 64, to
wszystkie uchwa³y i stanowiska zosta³y podjête jednog³oœnie. Radni wyszli z sesji niepok³óceni, a nawet wzajemnie
siê komplementowali. Rozpo-

odwiedzaj¹cych zoo. Nie mo¿na zapominaæ o przygotowaniu
i kontynuowaniu budowy II linii
metra – przez Pragê i Targówek
w kierunku Bródna i o linii tramwajowej z Bródna na Zielon¹
Bia³o³êkê. Problemy komunikacyjne z pewnoœci¹ mo¿na ograniczyæ poprzez zwiêkszenie
czêstotliwoœci kursowania
Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie do i z Legionowa, budowê
drugiej jezdni Œw. Wincentego.
Jestem pewien, ¿e moja
wiedza i doœwiadczenie pomog¹ w realizacji tych celów.
Liczê na Pañstwa poparcie.
Z nastêpnymi punktami
programu kandydata zapoznamy siê w kolejnym wydaniu NGP.

czê³a siê chwil¹ ciszy dla po
tragicznym incydencie w ³ódzkim biurze PiS.
Lecz po kolei. W pierwotnym
porz¹dku obrad przewidywano
jedynie opiniê o bud¿ecie na
2011 rok. Bud¿et w roku wyborczym to zazwyczaj pretekst
do g³êbszej debaty pomiêdzy
opozycj¹ a koalicj¹. W tym
roku wyj¹tkowo by³o inaczej.
Komisja bud¿etu zaproponowa³a, aby zg³osiæ do projektu
bud¿etu szereg poprawek,
uzupe³niaj¹cych niedobór
œrodków finansowych w nastêpuj¹cych dziedzinach: edukacja – o kwotê 20 000 000 z³, w
tym 4 000 000 z³ z przeznaczeniem na niezbêdne remonty w budynkach jednostek
oœwiatowych, gospodarowanie
nieruchomoœciami komunalnymi – o kwotê 15 000 000 z³, z
przeznaczeniem na remonty
zasobu komunalnego, polityka
spo³eczna – o kwotê 1 866 000
z³, na zadania bie¿¹ce, sport i
rekreacja – o kwotê 6 000 000
z³, z przeznaczeniem na re-

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza 16 listopada o godz.
18 na prelekcjê „Drogi do niepodleg³oœci”, któr¹ poprowadzi dr Tomasz Szczepañski. Miejsce spotkania:
Wypo¿yczalnia nr 29, ul. Rembieliñska 6A.

mont basenu Dzielnicowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji.
Bud¿et - kluczowa uchwa³a w
ka¿dej kadencji - o dziwo, nie
wywo³a³a g³êbszej dyskusji.
Uwagi, zg³oszone przez komisjê bud¿etu, uzyska³y jednog³oœne poparcie i rada
szybko przesz³a do kolejnych
punków zwi¹zanych z kamienic¹ przy Targowej 64. O
sprawie pisaliœmy w NGP 17
z dnia 8 IX br. i ma ona ci¹g
dalszy. Do przewodnicz¹cej
rady El¿biety Kowalskiej-Kobus wp³ynê³a skarga pe³nomocników by³ych w³aœcicieli
kamienicy przy Targowej 64
na tzw. bezczynnoœæ urzêdu
w zwi¹zku z faktem, ¿e ZGN
nie wykona³ prawomocnej
decyzji prezydenta m.st. Warszawy o zwrocie ww. kamienicy. Przewodnicz¹ca rady
ca³¹ skargê - przy licznie
zgromadzonej publicznoœci odczyta³a. W trakcie dyskusji
znamienny by³ g³os radnego
Tondery, który stwierdzi³, ¿e
na tej sali mieszkañcy Targowej 64 przeciwników nie
maj¹. W rezultacie rada,
chwal¹c zarz¹d i ZGN za
podjête dzia³ania, jednog³oœnie skargê odrzuci³a, wiêcej
- na wniosek radnego Wachowicza - rada jednog³oœnie

przyjê³a stanowisko o zbadanie przebiegu procesu reprywatyzacji kamienicy przy Targowej 64 przez Najwy¿sz¹
Izbê Kontroli. Przewodnicz¹ca rady, zamykaj¹c obrady
XIV sesji, zapowiedzia³a uroczyst¹ sesjê w dniu 4 listopada, aby tradycyjnie uczciæ historyczne wydarzenie z 1794
roku - RzeŸ Pragi.
DCH

TERMEK

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero
• Bindowanie
• Foliowanie
• Piecz¹tki
w 5 minut - 35 z³
• Dorobimy
ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl
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LXIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Dla m³odych i najm³odszych
Odpowiedni¹ uchwa³¹ radni okreœlili zadania komisji
mieszkaniowej. Jest ich sporo
- opiniowanie wniosków, dotycz¹cych zakwalifikowania na
listê osób oczekuj¹cych na lokal socjalny i mieszkalny, wniosków dotycz¹cych zamiany lokali, kontrola zasad przydzia³u lokali socjalnych i mieszkalnych, opiniowanie wniosków o
przyspieszenie przydzia³u lokalu, rozpatrywanie indywidualnych problemów mieszkañców, zwi¹zanych z lokalami komunalnymi, wspó³praca z Zarz¹dem Dzielnicy, jeœli chodzi
o przydzia³y lokali komunalnych, opiniowanie projektów
uchwa³ Rady Dzielnicy i Rady
Warszawy, dotycz¹cych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opiniownie za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu

NOWO OTWARTY
WARSZTAT SAMOCHODOWY
oferuje:
- Serwis i sezonowa wymiana opon
- Serwis t³umików
- Serwis zawieszenia
- Wymiana oleju i filtrów
- Wymiana kloców
- Inne naprawy
Terminy „od rêki”
Czynne: pn-pt 15-21, sobota 7-21.

Zacisze na Targówku
ul. £adna 21, tel. 509-161-663

m.st. Warszawy w zakresie
gospodarki komunalnej.
Jak co roku uchwalono powo³anie M³odzie¿owej Rady
Dzielnicy Bia³o³êka. Do
uchwa³y do³¹czono ordynacjê
wyborcz¹ i statut. Funkcje
edukacyjne rady s¹ niezaprzeczalne. Cel – zwiêkszenie
(na szczeblu lokalnym) zainteresowania i zaanga¿owania
m³odzie¿y w sprawy jej bliskie.
Tym razem dzia³ania M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Bia³o³êka bêdzie wspieraæ Fundacja
Civis Polonus, zaœ w³adze
dzielnicy zobowi¹za³y siê do
nieodp³atnego udostêpnienia
sal szkolnych i sali konferencyjnej Ratusza na potrzeby na
spotkañ rady, która ukonstytuuje siê wedle w³asnej ordynacji wyborczej. M³odzie¿owym
radnym mo¿e byæ ka¿dy
uczeñ bia³o³êckich szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tej samej kategorii m³odzie¿y przys³uguje bierne prawo wyborcze. Wybory radnych przeprowadzane s¹ w
szko³ach - s¹ tajne, równe i
powszechne. Uczniowie powo³uj¹ szkolne komisje wyborcze, których zadaniem jest
organizacja wyborów - przygotowanie miejsca do g³osowania, jego przeprowadzenie,
policzenie g³osów i og³oszenie
wyników. Radnymi zostaj¹ ci,
którzy otrzymaj¹ najwiêksz¹
liczbê g³osów. Przewidziane

s¹ nawet wybory uzupe³niaj¹ce w przypadku wygaœniêcia
mandatu, wskutek rezygnacji
lub dzia³ania niezgodnego z
prawem. Bezcenna edukacja
obywatelska.
Zmiany w bud¿ecie na 2010
i 2011, a tak¿e zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, to kolejne przeg³osowane uchwa³y. Priorytety budowa i rozbudowa placówek oœwiatowych. Z rozbudow¹ – w latach 2011 – 2015
- bêdzie musia³a poczekaæ
p³ywalnia przy Œwiatowida,
znajduj¹ca siê w kompleksie
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu. W dzielnicy wyraŸnie stawia siê na szko³y. Budowa
podstawówki przy ulicy Hanki
Ordonówny poch³onie do
2014 roku 17 mln z³. Kolejne
17 mln z³ rezerwuje siê w bud¿ecie Bia³o³êki na lata 2011
– 2014 na budowê szko³y

podstawowej przy G³êbockiej
b¹dŸ Hemara. Na modernizacjê szko³y podstawowej 110
przy Bohaterów (w tym jej boisk sportowych) radni proponuj¹ przeznaczyæ w przysz³ym
roku 450 tys. z³. Ca³kowity
koszt rozbudowy przedszkola
nr 64 przy Porajów to 3,2 mln
z³. W przysz³ym roku na ten
cel trzeba bêdzie przeznaczyæ
(egu)
600 tys. z³.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654
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Jestem cz³owiekiem dialogu
Pawe³ Obermeyer – 44-latek, cz³owiek o niezwyk³ej wrêcz energii, pe³en pomys³ów,
które udaje mu siê realizowaæ, wielki optymista. Dyrektor Szpitala Praskiego im.
Przemienienia Pañskiego. Kandyduje w wyborach do Sejmiku Mazowieckiego, z
pierwszego miejsca listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Dyrektorski gabinet kandydata jest niezwykle
skromny, wrêcz ascetyczny.
Jedynym elementem, który
znamionuje si³ê gospodarza jest masywne, gdañskie

biurko. Pawe³ Obermeyer
ujmuje skromnoœci¹ i ciep³ym uœmiechem.
Pañskie korzenie s¹ warszawskie, i mo¿na rzec lekarskie, zaœ kariera zawo-

dowa zawsze ³¹czy³a siê z
Mazowszem ...
- Tak jest w istocie. Moja
rodzina wywodzi siê z Warszawy. Pradziadek, Dominik
Dratwa, by³ przez trzy kadencje pos³em na Sejm Rzeczypospolitej i cz³onkiem BBWR.
Emil G³uchowski, dziadek ze
strony matki, by³ powojennym
budowniczym Warszawy.
Wraz z moj¹ babk¹ Matyld¹
mieszkali na Grochowie. Jeœli chodzi o wybór œcie¿ki zawodowej – jestem lekarzem
specjalist¹ medycyny rodzinnej - poszed³em w œlady rodziców. Mama Maria jest lekarzem specjalist¹ chirurgii
stomatologicznej, zaœ nie¿yj¹cy ojciec Wojciech Obermeyer by³ specjalist¹ chorób
oczu. Ukoñczy³em studia na
£ódzkiej Akademii Medycznej, zdobywaj¹c stopieñ lekarza medycyny. Ukoñczy³em
studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego w
specjalnoœci ubezpieczenia
spo³eczne i zdrowotne – kasy
chorych. Mam na swoim koncie równie¿ studia na wydziale ekonomiki i zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego i
studia podyplomowe z zarz¹dzania spó³k¹ prawa handlowego w ochronie zdrowia na
Warszawskim Uniwersytecie

Medycznym. Po studiach, w
1993 roku, rozpocz¹³em sta¿
w ZOZ P³oñsk, a konkretnie
w Szpitalu P³oñskim. Od
1994 do 1997 robi³em specjalizacjê z medycyny rodzinnej
w ówczesnym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
A potem sta³ siê Pan pionierem kapitalizmu w us³ugach medycznych ...
- Zdecydowa³em siê na
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ochronie zdrowia i
w 1998 za³o¿y³em Niepubliczny Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej „Palium”, który
dzia³a do dziœ, scedowa³em
go na ¿onê Agnieszkê Obermeyer. Rzeczywiœcie, by³o to
przedsiêwziêcie pionierskie.
Uda³o siê, firma funkcjonuje w
powiatach p³oñskim, ciechanowskim i pu³tuskim na zasadach niekomercyjnych, w
oparciu o kontrakty – pierwotnie z Kas¹ Chorych, dziœ z
NFZ. Rozros³a siê do dwóch
przychodni i trzech zak³adów
opiekuñczo-leczniczych z
dwustu ³ó¿kami. W jej ramach
dzia³a zespó³ opieki paliatywnej, hospicjum domowe dla
osób z terminaln¹ chorob¹
nowotworow¹.
W 2001 podj¹³ Pan nowe
wyzwanie – postawiæ na
nogi niewielki szpital w
P³oñsku i uczyniæ zeñ nowoczesn¹ placówkê.
- Mia³em wówczas 34 lata
i by³em bodaj najm³odszym

dyrektorem szpitala na Mazowszu. Przez szeœæ lat dyrektorowania szpitalowi uda³o siê rozbudowaæ go z czterech do jedenastu oddzia³ów.
Mam ogromn¹ satysfakcjê,
bowiem uda³o siê tego dokonaæ m.in. dziêki harmonijnej
wspó³pracy wszystkich zaanga¿owanych w to dzie³o podmiotów samorz¹dowych –
powiatu, gmin i województwa,
bez wzglêdu na ró¿nice polityczne i optykê. Powsta³ nowoczesny szpital z oddzia³em
ratunkowym, l¹dowiskiem dla
helikopterów, z trzynastoma
nowymi poradniami specjalistycznymi. Uda³o siê stworzyæ i zrealizowaæ koncepcjê
harmonijnej i ca³oœciowej
opieki nad pacjentem, od
momentu jego przybycia do
szpitalnego oddzia³u ratunkowego, poprzez terapiê na oddzia³ach specjalistycznych,
do opieki poszpitalnej w placówkach publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia. Te
doœwiadczenia s¹ dla mnie
niezwykle cenne do dziœ.
Równolegle z prac¹ w
ochronie zdrowia podj¹³ siê
Pan dzia³alnoœci samorz¹dowej. Chyba nie jest ³atwo
sprostaæ tylu zadaniom.
- Ju¿ w 1998 zosta³em radnym gminy Nowe Miasto. Do
2002 roku by³em równie¿ kolejno - cz³onkiem Zarz¹du
Gminy Nowe Miasto i honorowym wicewójtem. Od 2002,
przez cztery lata, by³em radnym województwa mazowieckiego; od 2006, przez
rok, pe³ni³em funkcjê wicestarosty powiatu p³oñskiego, do

dziœ jestem radnym powiatu
p³oñskiego. Czy jest trudno
godziæ funkcje zawodowe z
dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹?
Pewnie tak, ale satysfakcja
jest ogromna. Œwiadomoœæ,
¿e ma siê wp³yw na tak wiele
spraw, które w efekcie prowadz¹ do poprawy warunków
¿ycia i funkcjonowania obywateli jest nieporównywalna
z niczym, jeœli poczyni siê za³o¿enie, ¿e mandat wype³nia
siê dla dobra ogó³u, nie zaœ
dla samej funkcji. Ja takie za³o¿enie poczyni³em na samym pocz¹tku drogi samorz¹dowej i staram siê go trzymaæ. Jestem cz³owiekiem
dialogu i wiem, ile od tego dialogu zale¿y. Praga jest mi bardzo bliska, choæby z powodu
rodzinnych korzeni, ale równie¿ z tej racji, i¿ jest miejscem mojej obecnej pracy zawodowej. Od 2007 jestem dyrektorem Szpitala Praskiego.
Kandydujê do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, by
móc ten dialog – dla dobra
obywateli – prowadziæ dalej i
by przynosi³ on wymierne korzyœci. Dzia³alnoœæ radnego
sejmiku, w oderwaniu od
wspó³pracy z samorz¹dami
gmin Mazowsza i dzielnic
Warszawy, jest niemo¿liwa.
Poznaliœmy dziœ przesz³oœæ Paw³a Obermeyera i
zarys jego planów na przysz³oœæ. Nastêpne nasze spotkanie bêdzie dotyczyæ teraŸniejszoœci, któr¹ jest praca w
Szpitalu Praskim.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska
Komitet Wyborczy SLD
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Ratujmy kamienicê
Kamienica przy ulicy D¹browszczaków 4 ulega szybkiej dewastacji, g³ównie z powodu nie nadaj¹cego siê ju¿
nawet do ³atania, dziurawego
dachu i odpadaj¹cych tynków.
Zgnilizna i grzyb id¹ od góry,
niszcz¹ ceg³ê i tynki w mieszkaniach i na klatkach schodowych. Strach pomyœleæ co
bêdzie zim¹, bo od dawna
woda leje siê do mieszkañ
czwartego piêtra. Zarz¹d
wspólnoty obieca³, ¿e zrobi
remont dachu w tym roku. Nie
bêdzie jednak, ani tego remontu, ani nawet nowych domofonów z nierozliczonej z
nami nadwy¿ki zaliczki na

Fundusz „A” za 2009 rok. Podobno konto Funduszu Remontowego jest „puste”. Na
moje pytania, gdzie siê podzia³y pieni¹dze wp³acane
przez nas od lat na ten Fundusz Zarz¹d nie odpisuje.
Nasza Nieruchomoœæ
Wspólna, kamienica przy
D¹browszczaków 4, by³a najpierw zarz¹dzana przez Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami Administracja
Obs³ugi Mieszkañców Nr 5
Warszawa ul. Burdziñskiego.
W czerwcu 2009 roku ZGN
przekaza³ zarz¹dzanie ni¹
Zarz¹dowi Wspólnoty z³o¿onemu z mieszkañców kamie-

nicy w sk³adzie: Karol Stradowski, Piotr Kie¿un, Joanna
Makowska.
Od po³owy 2009 roku do
dziœ, te osoby reprezentuj¹
nas, dokonuj¹ wyboru Zarz¹dcy odpowiadaj¹cego
m.in.za stan budynku, nadzoruj¹ bezpoœrednio kto i na co
wydaje nasze pieni¹dze wnoszone co miesi¹c jako czynsz
na dwa oddzielne konta:
- Fundusz „A”/zaliczka na
koszty utrzymania nieruchomoœci wspólnej i na media/
- Fundusz „B” – bardzo wa¿ny dla nas celowy Fundusz
Remontowy, na którym zbieramy pieni¹dze na remonty.

Zarz¹d ten przez krótki
czas piastowania swej funkcji zd¹¿y³ ju¿ dwa razy zmieniæ firmê zarz¹dzaj¹c¹ nasz¹
nieruchomoœci¹ :najpierw
wybra³ PW Lespol Jagna Skurzyñska Warszawa ul. Brechta 9/159, obecnie Zarz¹dca
Sp. z o.o. Warszawa ul. Trembowelska 11c. Równie¿ dwa
razy cz³onkowie Zarz¹du zachêcili nas do podjêcia
Uchwa³y w sprawie podwy¿ki
stawki miesiêcznej sk³adki na
Fundusz Remontowy /ostatnio o 100% z 2 do 4 z³ z m2
powierzchni mieszkania/ motywuj¹c, ¿e tylko dziêki temu
rusz¹ nareszcie pilne i niezbêdne remonty, w pierwszej
kolejnoœci remont przeciekaj¹cego dachu i inne zapisane
w : „Planie Gospodarczym na
rok 2010”. Na Zebraniu
Cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej D¹browszczaków 4
w marcu 2010 roku przedstawiono nam dokument: „Rozliczenie kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ za rok
2009 od stycznia do grudnia”.
Z rozliczenia tego wynika³o,
¿e na koniec grudnia 2009
roku mieliœmy na Funduszu
Remontowym 47 386,49 z³.
Do koñca roku 2010 powinniœmy uzbieraæ na tym Funduszu ponad 100 tys. z³. Na
Funduszu „A” , na który wp³acaliœmy zaliczki na utrzymanie nieruchomoœci wspólnej w
2009 roku mieliœmy nadp³atê
9239 z³ za rok 2009. Tej nadp³aty nam nie zwrócono, bo
Zarz¹d zaproponowa³ przekazaæ j¹ Uchwa³¹ na Fundusz
Remontowy z przeznaczeniem na konkretny cel: za³o¿enie nowych domofonów.
Od zebrania, czyli od 8 marca 2010 roku minê³o wiele
miesiêcy. Kto umie liczyæ, wie,
¿e p³ac¹c tyle lat sk³adki na
Fundusz Remontowy powinniœmy ju¿ na nim uzbieraæ
przynajmniej na remont dachu. Tymczasem jak mnie poinformowali: pani Anna Skierkowska - administratorka z firmy obecnie zarz¹dzaj¹cej naszym wspólnym maj¹tkiem i
Cz³onkowie Zarz¹du p. Stradowski i Kie¿un, NIE BÊDZIE
W TYM ROKU NIE TYLKO
REMONTU DACHU, ALE NIE
MA NAWET TYCH NASZYCH PONAD 9 TYS. Z£
NA DOMOFONY. Zarz¹d natomiast „obecnie za³atwia for-

malnoœci zwi¹zane z kredytem”..... na remonty.
Dlatego zwracam siê do
wszystkich w³aœcicieli lokali
mieszkalnych i us³ugowych
po³o¿onych w nieruchomoœci
D¹browszczaków 4 oraz do
osób odpowiedzialnych z upowa¿nienia m.st. Warszawy za
nadzór w³aœcicielski w nieruchomoœci D¹browszczaków 4,
jako nieruchomoœci stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ m.st. Warszawy, o pomoc w ratowaniu
niszczej¹cej w szybkim tempie naszej kamienicy. Zarz¹d
naszej Wspólnoty oraz firma
zarz¹dzaj¹ca: Zarz¹dca Sp. z.
o.o., mimo moich wielokrotnych ¿¹dañ na piœmie, uniemo¿liwiaj¹ mi wgl¹d w dokumenty Wspólnoty, nie odpowiadaj¹ na pisemne proœby o
informacje m.in. jakie by³y

wp³ywy i wydatki gotówkowe
na naszym Funduszu Remontowym w latach 2009/ca³y rok/
i 2010 /do sierpnia/, co siê z
tymi naszymi pieniêdzmi sta³o. Sprawa jest pilna. Jeœli w
porê nie zareagujemy, grozi
nam mieszkanie w coraz bardziej wilgotnej, zagrzybia³ej,
gnij¹cej od góry ruderze. Nasze lokale ju¿ teraz straci³y na
wartoœci, jeœli w ogóle ktoœ
zechce kupiæ mieszkanie w
odrapanej kamienicy z cuchn¹cymi zaciekami na obskurnych klatkach. Jakimi œrodkami zagwarantujemy bankowi
jako Wspólnota Mieszkaniowa
sp³atê kredytu na remonty jeœli to prawda, ¿e nasz Fundusz Remontowy jest pusty?
Sylwia Góralska
cz³onek Wspólnoty
Mieszkaniowej D¹browszczaków 4
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Pyzy jak ³akocie
dokoñczenie ze str. 1

Dziedzictwa Warszawy. – To
nie jest wystawa, poœwiêcona wy³¹cznie wiedeñskiemu
bazarowi. „Naschmart” ma
byæ przyk³adem i inspiracj¹.
Nie chodzi o powtórzenie
form, kramów itd., lecz pokazanie, jak mo¿e wygl¹daæ
bazar w centrum Europy.
Dlaczego wiedeñski bazar
jest szczêœliwszym bratem
Ró¿yca? Stowarzyszenie
Kupców Warszawskich Bazaru Ró¿yckiego zarz¹dza bazarem od 1999 roku – przypomina prezes Zenon Jêdra. Po
dwóch latach Stowarzyszenie

dosta³o 3-letni¹ dzier¿awê,
której w³adze dzielnicy jednak
nie przed³u¿y³y. W tym miejscu mia³y powstaæ 3 wie¿owce. Dziêki temu, ¿e Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara Jezierska, wpisa³a Bazar Ró¿yckiego do rejestru zabytków, obiekt móg³
wróciæ do planu zagospodarowania przestrzennego. Prezes Jêdra deklaruje: „Gdyby
by³a przychylnoœæ w³adz dzielnicy i Miasta – stworzylibyœmy
bazar na miarê XXI wieku.
Nam nie chodzi tylko o zysk,
lecz o to, by podtrzymaæ historiê, ponad 100-letni¹ tradycjê,

by Bazar Ró¿yckiego by³ wizytówk¹ Pragi. W pobli¿u powstaje Muzeum Pragi. Nasza
propozycja to centrum handlowo-kulturalno-rozrywkowe,
po³¹czone z bazarem”.
Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, Stowarzyszenie
Kupców Warszawskich Bazaru Ró¿yckiego i firma STRABAG – organizatorzy wystawy – dedykuj¹ j¹ warszawiakom i turystom, by wspierali
plany rewitalizacji bazaru Ró¿yckiego jako historycznego
targowiska z rozbudowan¹
ofert¹ gastronomiczn¹. Wystawa jest równie¿ apelem do
w³adz Warszawy: „Pomys³ów
na Ró¿yca nie trzeba szukaæ,
pomys³ ju¿ istnieje, a jego re-

alizacja przynosi znakomite
rezultaty. Trzeba tylko wcieliæ go w ¿ycie w Warszawie.”
Anna Wysocka-Sujecka zapowiada, ¿e wystawa „Naschmarkt. Szczêœliwszy brat Ró¿yca” to otwarcie szerszej akcji,
skierowanej do w³adz miasta i
dzielnicy. Nieobecnoœæ przedstawicieli w³adz, zaproszonych
na wernisa¿, zosta³a odebrana
jako zawód nie wobec organizatorów, lecz wobec problemu.
Z tego zarzutu mo¿na siê oczyœciæ do 31 grudnia, kiedy nast¹pi zamkniêcie wystawy.
Osobom, które skorzysta³y z zaproszenia, w pamiêci
pozostanie smak gor¹cych
pyzów ze skwarkami i muzyka Ró¿yc Orkiestry z liderem
kapeli Sylwestrem Kozer¹.
K.
Fot. Jacek Natorff
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

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

Kombatanci dla szpitala
Parê dni temu Szpital Praski otrzyma³ Kombatancki Krzy¿
Pami¹tkowy, przyznany przez Zwi¹zek Kombatantów RP i
By³ych WiêŸniów Politycznych. Jest to wyraz uznania za realizowany w szpitalu program „Szpital przyjazny kombatantom”. Jego celem jest zapewnienie weteranom i osobom represjonowanym mo¿liwoœci korzystania z us³ug medycznych
poza kolejnoœci¹. W Szpitalu Praskim dzia³a specjalna przychodnia tylko dla kombatantów.

KONTENERY W SUPER CENIE
ZADZWOÑ I SPRAWDZ!

Dzielnicowy Zak³ad Oczyszczania Z-4
Praga Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek

ul. Kopijników 13

SPRZEDA¯
pon. - pt.
7:00-15:00
tel. (22) 884 31 71, (22) 811 71 01,
(22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
kom. 663 661 354, 663 664 160 e-mail: z4@mpo.com.pl

Sporty walki uderzaj¹ w Warszawê
dokoñczenie ze str. 1

ZTM informuje
W zwi¹zku z przebudow¹ uk³adu torowego na skrzy¿owaniu ulic 11 Listopada/Targowa,
od 2 listopada do odwo³ania zamkniêty jest wlot w ulicê 11 Listopada z ulicy Targowej.
Wobec powy¿szego linie 169, N14 i N64
N64 (tylko w kierunku MARCELINA /
skierowane zostan¹ na trasy objazdowe (tyl- P£YTOWEJ): DW. CENTRALNY – ... – al.
ko w jednym kierunku):
Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – In169 (tylko w kierunku BRÓDNO-PODGRO- ¿ynierska – Stalowa – ... – MARCELIN /
DZIE): DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ – Kijow- P£YTOWA
ska – Targowa – Ratuszowa – In¿ynierska –
Funkcjonowanie przystanku IN¯YNIER11 Listopada – ... – BRÓDNO-PODGRODZIE SKA 02 zostaje czasowo zawieszone.
N14 (tylko w kierunku BRZEZIN): DW. CENW zastêpstwie przystanku IN¯YNIERSKA
TRALNY – ... – al. Zieleniecka – Targowa – Ratu- 02 obowi¹zuje przystanek IN¯YNIERSKA 06
szowa – In¿ynierska – Stalowa – ... – BRZEZINY zlokalizowany na ulicy Ratuszowej.

skich gal MMA oraz K-1.
£¹cznie bêdzie mo¿na zobaczyæ siedem godzin materia³u filmowego.
Podczas grudniowego
Miêdzynarodowego Festiwalu Sportów Walki dla fanów przygotowane jest jeszcze wiêksze widowisko,
podczas którego widzowie
zobacz¹ specjalnie wyre¿yserowane sceny walki (m.in.
z udzia³em £ukasza „Jurasa” Jurkowskiego, Roberta
Moskwy, warszawskich zawodników sportów walki

oraz innych mistrzów walki),
choreografie taneczne przygotowane przez szko³ê tañca Riviera oraz wiele innych
specjalnie wyre¿yserowanych scen, którym bêdzie
towarzyszy³a œwietna oprawa dŸwiêkowa, wizualna
oraz œwietlna. Na festiwalu
wyst¹pi¹ najlepsi sportowcy
w swoich dziedzinach, najlepsi tancerze, a nad ca³oœci¹ bêd¹ czuwaæ œwietni
technicy, którzy zadbaj¹ o
to, ¿eby mistrzów walki i tañca mo¿na by³o ogl¹daæ w
jak najlepszej oprawie –

mówi Grzegorz Sakowicz,
re¿yser oraz pomys³odawca festiwalu.
Miejmy nadziejê, ¿e fanów
nie zabraknie, a te dwie imprezy koñcz¹ce rok 2010 tylko rozpoczn¹ cykl podobnych
wydarzeñ w roku 2011.
Bilety na Festiwal Filmów
Walki dostêpne s¹ w cenie 50
z³, a bilety na Miêdzynarodowy Festiwal Sportów Walki
dostêpne s¹ ju¿ od 25 z³.
Wszystkie bilety mo¿na kupiæ
w serwisie eBilet.pl oraz w
niektórych klubach sportowych w Warszawie.
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LVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Przerwa za przerw¹, pat
19 paŸdziernika sesja zaczê³a siê od prezentacji Stowarzyszenia, oferuj¹cego us³ugi kandydatom w nadchodz¹cych wyborach. Radny, który zwróci³ uwagê, ¿e tego
nie ma w porz¹dku obrad i ewentualnie mo¿na umieœciæ
na koñcu – zosta³ pouczony, ¿e jeœli nie chce s³uchaæ,
mo¿e opuœciæ salê.
Obrady prowadzi³ prze- szkolenia i stypendia dla
wodnicz¹cy rady dzielnicy uczniów; przeniesienia nieZbigniew Poczesny, który li- wykorzystanych œrodków z
czenie g³osów powierzy³ Jê- rz¹dowego programu „Radodrzejowi Kunowskiemu.
sna Szko³a” (SP 28, SP 275,
Dostarczony radnym po- SP 114, SP 84, SP 285) – na
rz¹dek obrad, na wniosek wynagrodzenia w placówburmistrza Grzegorza Zawi- kach oœwiatowych. Uchwa³ê
stowskiego zosta³ uzupe³nio- popar³o 19 radnych, 1 by³
ny autopoprawk¹, a potem przeciw.
przyjêty jednomyœlnie, 18
Projekt kolejnej uchwa³y
g³osami.
dotyczy³ zaopiniowania zaW „Interpelacjach” Maciej ³¹cznika dzielnicowego do
Danko zwróci³ uwagê na wstêpnego projektu uchwa³y
uszkodzone ujêcie wody oli- bud¿etowej m.st. Warszawy
goceñskiej i fontanny przy na rok 2011. Dwie komisje
Teatrze „Rampa”; Maciej Jan- da³y opiniê pozytywn¹, dwie
kiewicz kontynuowa³ temat – z warunkiem zwiêkszenia
znaków drogowych na ulicy œrodków na wydatki maj¹tkoTarnogórskiej/Wolbromskiej; we o 5 mln z³ (komisja inweTomasz Cichocki i Jan Mamaj stycji i ochrony œrodowiska
poruszyli sprawê braku oraz bud¿etu i finansów).
miejsc parkingowych przy Komisja oœwiaty, wychowania
koœciele œw. W³odzimierza. i kultury uzna³a, ¿e bud¿et
Anna Moczulska apelowa³a o jest niedoszacowany na 15
poprawê bezpieczeñstwa na mln z³; komisja gospodarki
przejœciach dla pieszych przy komunalnej i mieszkaniowej
szpitalu i pomoc w k³opotach nie zajê³a stanowiska.
mieszkañców ulicy MalborPodczas sesji projekt zoskiej: uci¹¿liwoœci stacji paliw, sta³ oceniony bardzo krytyczbraku miejsc parkingowych nie: z³y dla mieszkañców, faoraz dewastacji budynku talne inwestycje (Maciej DanMalborska 6 (potrzeba wiêk- ko); bud¿et biedy i zastoju
szej iloœci patroli). Kamila (Maciej Jankiewicz); draKardas poprosi³a o ponagle- styczne zmniejszenie wydatnie ZDM, który nie udzieli³ ków na inwestycje (Joanna
odpowiedzi na jej interpela- Mroczek); nie mo¿na siê gocjê, przes³an¹ w kwietniu br. dziæ na takie obni¿ki
Zgodnie z kolejnym punk- (Agnieszka Kaczmarska).
tem porz¹dku obrad, ZbiZapisy wstêpnego projekgniew Poczesny poinformo- tu bud¿etu (nie jest on ostawa³, ¿e 24 radnych w termi- teczny) wynikaj¹ z drastycznie z³o¿y³o oœwiadczenia nego spadku dochodów miamaj¹tkowe, spe³niaj¹ce kry- sta w tym roku oraz obowi¹teria dla tych dokumentów. zuj¹cej od 2011 roku regule:
Przewodnicz¹cy rady sk³ada wydatki bie¿¹ce miasta nie
swoje oœwiadczenie do Wo- mog¹ byæ wy¿sze ni¿ dochojewody Mazowieckiego.
dy – t³umaczy³ burmistrz
Projekt pierwszej uchwa³y, Grzegorz Zawistowski – Wyo zmianie w za³¹czniku dziel- datki obecnej kadencji przenicowym do bud¿etu m.st. wy¿szaj¹ wszystkie dotychWarszawy na rok 2010, zo- czasowe. Mam nadziejê, ¿e
sta³ wczeœniej pozytywnie k³opoty finansowe miasta
zaopiniowany przez komisje: skoñcz¹ siê jak najszybciej.
oœwiaty, wychowania i kultu- Planuj¹c wydatki, trzeba braæ
ry; inwestycji i ochrony œrodo- pod uwagê mo¿liwoœci. Powiska; bezpieczeñstwa i po- dobnie argumentowali zarz¹dku publicznego oraz bu- stêpcy burmistrza: S³awomir
d¿etu i finansów. Zmiany do- Antonik, Janusz Janik i Watycz¹ m.in.: przeniesienia c³aw Kowalski.
œrodków z dotacji dla niepuDziewiêciu radnych zg³osiblicznych szkó³ podstawo- ³o pisemny wniosek o powych i gimnazjów oraz niepu- prawkê do projektu uchwa³y,
blicznych i publicznych przed- zwiêkszaj¹c¹ bud¿et Targówszkoli – z przeznaczeniem na ka na rok 2011 o: 15 mln z³
wynagrodzenia; przeniesie- na wydatki oœwiatowe, 10 mln
nia œrodków na nagrody, z³ na inwestycje i 7 mln z³ do

bud¿etu ZGN na remont
mieszkañ komunalnych.
Na wniosek Agnieszki
Kaczmarskiej, w sprawie
przyjêcia poprawki odby³o siê
g³osowanie imienne.
Za przyjêciem poprawki
opowiedzieli siê: Tomasz Cichocki, Maciej Danko, Jacek
Duczman, Maciej Jankiewicz,
Agnieszka Kaczmarska, Kamila Kardas, Sebastian Koz³owski, Anna Kuczyñska,
Jan Mamaj, Anna Moczulska,
Janina Paszkowska, Jerzy
Raczyñski, Urszula Suzdalcew, Krzysztof Zalewski (14
g³osów). Przeciwni byli: Jêdrzej Kunowski, Aneta Lisiecka, Krzysztof Miszewski, Joanna Mroczek, Zbigniew Poczesny, Alicja Sadowska,
Bartosz Szajkowski, Danuta
Winnicka, Iwona Wujastyk (9
g³osów).Witold Harasim
wstrzyma³ siê od g³osu. Poprawka zosta³a przyjêta.
Gdy Zbigniew Poczesny
rozpocz¹³ procedowanie g³osowania nad projektem
uchwa³y, zg³oszony zosta³
wniosek o przerwê w obradach. 10-minutowa przerwa
przed³u¿y³a siê do pó³ godziny, po czym przewodnicz¹cy
rady zarz¹dzi³ przerwanie
obrad do godziny 9.00 dnia
nastêpnego.
Na pocz¹tku drugiej czêœci
sesji, 20 paŸdziernika, kontynuowano procedurê g³osowania uchwa³y. G³osy roz³o¿y³y siê równo: 10 – za, 10 –
przeciw.
Po kolejnej przerwie obrady poprowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Iwona Wujastyk.
Zarz¹d dzielnicy zg³osi³ wniosek o zmianê porz¹dku obrad
poprzez rozszerzenie go o
nowy projekt uchwa³y,
uwzglêdniaj¹cy autopoprawkê zarz¹du, dotycz¹c¹ spraw
oœwiatowych. Za zmian¹ opowiedzia³o siê 12 radnych, 9
by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. Do wymaganej bezwzglêdnej wiêkszoœci zabrak³o 1 g³osu; wniosek nie zosta³ przyjêty.
W sytuacji, nazwanej przez
Macieja Jankiewicza patow¹,
og³oszona zosta³a przerwa,
która znacznie siê przed³u¿y³a. Wniosek o reasumpcjê
g³osowania nie wp³yn¹³, a
mog³o to nast¹piæ tylko na tej
samej sesji. Uchwa³a nie zosta³a podjêta.
Dlaczego, mimo tylu
przerw na dyskusje, radni nie
podjêli uchwa³y, opiniuj¹cej
za³¹cznik dzielnicowy do

APARATY Firma „Fonem”
S£UCHOWE
www. fonem.waw.pl
Plac Hallera 9

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-16
(obok apteki Cefarm)

22
22 618-88-84
618-88-84

wstêpnego projektu uchwa³y
bud¿etowej m.st. Warszawy
na rok 2011? O odpowiedŸ na
to pytanie poprosiliœmy dwóch
radnych. Oto ich opinie.
Krzysztof Zalewski klub radnych PiS
Bud¿et planowany na przysz³y rok dla Targówka jest najgorszy w jego dziejach. Tylko czêœciowo ten stan rzeczy
mo¿na t³umaczyæ kryzysem.
Klub radnych PiS zwróci³ na
to uwagê proponuj¹c istotne
zmiany w przed³o¿onym
przez Ratusz bud¿ecie.
Szczególnie nieoszacowany
by³ bud¿et oœwiaty. Pocz¹tkowo s³uszne dla naszej dzielnicy postulaty poparli tak¿e
radni z innych klubów, w tym
i z Platformy Obywatelskiej
przeg³osowuj¹c zg³oszon¹
przez nas poprawkê. Gdy
wydawa³o siê, ¿e poprawki
zwiêkszaj¹ce bud¿et naszej
dzielnicy uda siê przyj¹æ, zadzia³a³ mechanizm partyjniactwa. Przewodnicz¹cy
Rady p. Zbigniew Poczesny
og³osi³ „krótk¹ piêciominutow¹” przerwê, która potrwa³a do wczesnego rana dnia
nastêpnego. W trakcie przerwy nieszczêœni radni z PO,
g³osuj¹cy za zwiêkszeniem
bud¿etu zostali przez „w³adze

zwierzchnie” przekonani do
g³osowania zgodnie z wytycznymi Ratusza. Pocz¹tkowo nasi koledzy rozwa¿ali
pomys³ reasumpcji g³osowania, gdy jednak okaza³o siê to
nie mo¿liwe, postanowili zag³osowaæ przeciw bud¿etowi
naszej dzielnicy. Jednak bardzo sprytnie doprowadzili do
pata w postaci g³osowania 10
do 10. W tej sytuacji Rada
Dzielnicy nie zajê³a stanowiska w sprawie bud¿etu. Platforma po raz kolejny odnios³a zwyciêstwo, ale czy o to
chodzi w samorz¹dzie?
Bartosz Szajkowski klub radnych PO
Zarz¹d Dzielnicy przygotowa³ bud¿et dostosowany do
mo¿liwoœci finansowych miasta. Komisje Rady Dzielnicy
pozytywnie zaopiniowa³y
przedstawiony projekt bud¿etu na rok 2011. Jednak podczas sesji czêœæ radnych
opozycji zaczê³a zg³aszaæ
nierealne wnioski do uchwa³y, proponuj¹c zwiêkszenie
bud¿etu o 30 milionów nie
podaj¹c jednoczeœnie Ÿróde³
finansowania. Dzia³ania takie
mo¿na odczytaæ, jako typow¹
kampaniê przed zbli¿aj¹cymi
siê wyborami samorz¹dowymi a uchwalenie proponowanych przez radnych PiS
zmian wskazywa³oby, i¿
Rada Dzielnicy podejmuje
decyzje w oderwaniu od rzeczywistoœci. Przekonany je-

stem, ¿e gdyby w sesji
uczestniczyli wszyscy radni
projekt bud¿etu uzyska³by
pozytywn¹ opiniê.
Koñcowa czêœæ LVII sesji
zaowocowa³a podjêciem
dwóch uchwa³. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹, rada uzna³a
za bezzasadn¹ skargê
Krzysztofa Laskowskiego na
dzia³ania burmistrza Dzielnicy Targówek, z przyczyn faktycznych i prawnych (20 g³osów – za, 0 przeciw, 2 –
wstrz); po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisjê gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Rada Dzielnicy Targówek pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie wyra¿enia zgody na odst¹pienie od
obowi¹zku przetargowego
trybu zbycia nieruchomoœci
przy ul. Mrozowskiej 11, na
rzecz dotychczasowego
dzier¿awcy (17 g³osów – za,
1 – przeciw, 2 – wstrz.).
Nastêpn¹ sesjê, podsumowuj¹c¹ kadencjê rady, Zbigniew Poczesny zapowiedzia³ na 15 listopada o godz.
9.00.
K.
Interpelacja Witolda Harasima, zg³oszona na LVI sesji, dotyczy³a monitoringu w
Parku Wiecha, a nie w Parku Bródnowskim. Za b³¹d
przepraszam.
K.

BARC

Studium uchwalone
dokoñczenie ze str. 1

pomys³ami dewelopera i degradacj¹ œrodowiska naturalnego Bia³o³êki. W uchwale nr
XCII/2689/2010 z 7 paŸdziernika 2010 Rada Warszawy
przyjê³a zmiany w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Co to oznacza?
Dlaczego teraz s¹ powody do
radoœci?
Studium jest dokumentem
planistycznym, okreœlaj¹cym
politykê zagospodarowania
przestrzennego miasta, sporz¹dzonym dla jego ca³ego
obszaru. Sk³ada siê z czêœci
tekstowej i graficznej, a ka¿da z nich obejmuje uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego oraz kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Obejmuje ca³e miasto, w odró¿nieniu
od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnosz¹ siê do
mniejszych obszarów i do-

k³adnie okreœlaj¹ sposób ich
zagospodarowania.
Chocia¿ Studium nie jest
przepisem prawa miejscowego, to jednak zawiera wytyczne do planowania miejscowego. Uchwalenie jego jest takie wa¿ne, poniewa¿ stanowi ono podstawê ustalania
planów miejscowych. Plany
miejscowe przygotowywane
s¹ od 3 lat i teraz nic ju¿ nie
stoi na przeszkodzie, aby je
sfinalizowaæ. Jak ju¿ nie raz
informowaliœmy, z poprzedniego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Winnicy
Po³udniowej i Anecina Pó³nocnego w tajemniczy sposób zniknê³y zapisy okreœla-

j¹ce wysokoœæ zabudowy, co
pozwala³o inwestorom planowaæ zabudowê „pod niebo”,
która, oczywiœcie, z ich punktu widzenia jest najbardziej
op³acalna.
Przyjête niedawno Studium przewiduje w rejonie
ulic Mehoffera, Poetów i Leœnej Polanki zabudowê wielorodzinn¹ o wysokoœci do
20 m nad poziom terenu.
Teraz trzeba jak najszybciej
umieœciæ ten zapis w planie
miejscowym, uchwaliæ plan
i zakoñczyæ ca³¹ tê niechlubn¹ historiê miejscowych planów zagospodarowania w Bia³o³êce.
J.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦wesela ♦bankiety
♦przyjêcia okolicznoœciowe ♦130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
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Przedwyborcze spotkanie z Czes³awem Bieleckim
10 nowa gazeta praska

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich w ramach „Salonu Pragi”
zainicjowa³ seriê spotkañ z kandydatami na prezydenta Warszawy, które maj¹ zwróciæ ich uwagê na problemy prawobrze¿nej Warszawy. Pierwszym goœciem by³ Czes³aw Bielecki – kandydat niezale¿ny popierany przez Prawo i Sprawiedliwoœæ.
Wstêpem do spotkania w mienia spo³ecznych potrzeb,
Cafe Skene przy ul. £ochow- urzêdniczej niemo¿noœci, braskiej 31 by³ spacer po zdegra- ku wizji Warszawy jako miasta
dowanych terenach na Starej w pe³ni przyjaznego, tak jego
Pradze. Nastêpnie kandydato- mieszkañcom, jak i osobom
wi przedstawiono problemy przyjezdnym.
zg³oszone przez przedstawiCzêœæ z poruszanych zacieli organizacji spo³ecznych z gadnieñ, jak na przyk³ad poPragi Pó³noc, Pragi Po³udnie, stulat podniesienia estetyki
Bia³o³êki i Wawra do Ksiêgi przestrzeni miejskiej, znalaz³
Spraw Prawobrze¿nej War- bezpoœrednie odniesienie w
szawy. „Rejestr bêdzie stale programie kandydata, który
uzupe³niany, a sprawy przeka- deklaruje rozprawienie siê z
zywane w³adzom Warszawy. reklamowym chaosem, w
Nad za³atwianiem spraw bê- tym zakaz reklam wielkofordziemy sprawowaæ obywa- matowych na terenie miasta
telsk¹ kontrolê, a ich realiza- na rzecz mniejszych - na
cja bêdzie rozliczana pod ko- przystankach.
niec kadencji w³adz.” – pisz¹
Z wypowiedzi kandydata i
inicjatorzy Ksiêgi Spraw.
przedstawionego przez niego
Ze spraw zreferowanych programu wy³oni³ siê obraz
przez spo³eczników na spotka- cz³owieka znaj¹cego bol¹czki
niu wy³oni³ siê obraz niezrozu- miasta i gotowego do dzia³ania.

Warsztaty Efektywnego Poszukiwania Pracy
pn. „Nadaj ¿yciu kierunek”
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zaprasza na warsztaty. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od 9
listopada we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00 (cykl 8 spotkañ grupowych) na ul. Marywilskiej 44. Kolejne spotkania: 16,
18, 23, 25, 30 listopada oraz 2 i 7 grudnia. Zapisy pod nr tel.
(22) 300 20 45 wew. 11.
W programie: odkrywanie swojego potencja³u (predyspozycje,
umiejêtnoœci, mocne strony), wartoœci i cele zawodowe, rynek
pracy i rynek edukacyjny, autoprezentacja (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna), tworzenie indywidualnej strategii dzia³ania (planowanie przysz³oœci zawodowej).
Warsztaty s¹ bezp³atne. Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ.

Je¿eli jest problem, trzeba go
rozwi¹zaæ - nie przyjmujê do
wiadomoœci ¿adnych „nie da
siê”, „nie mo¿na” czy „procedura nie przewiduje” – zadeklarowa³ Czes³aw Bielecki. Odnosz¹c siê do czêœci zaprezentowanych spraw z w³aœciw¹ sobie swad¹ przedstawi³ g³ówne
za³o¿enia swojej kampanii wyborczej, podkreœlaj¹c, ¿e nie
jest to program polityczny. I rzeczywiœcie, podczas spotkania
odniesieñ do spraw politycznych by³o niewiele.
Przede wszystkim wiêkszoœæ lokalnych spraw powinno za³atwiaæ siê lokalnie. W
tym celu w³adza musi nawi¹zaæ dialog z mieszkañcami, a
nie wystêpowaæ z pozycji zarz¹dzaj¹cego. Ma³e spo³ecznoœci i organizacje pozarz¹dowe znaj¹ lepiej lokalne problemy i zadania, i to do nich powinny trafiaæ pieni¹dze na ich
rozwi¹zanie.
W celu umo¿liwienia rewitalizacji du¿ych obszarów Pragi,
gdzie czêsto dzia³ania krêpuj¹
ci¹gn¹ce siê latami skomplikowane sprawy w³asnoœciowe
powinna byæ utworzona miejska instytucja, zajmuj¹ca siê
regulacj¹ w³asnoœci, w tym
skupem roszczeñ. W ten sposób w krótkim czasie mo¿na
doprowadziæ do remontów
sporej iloœci praskich kamienic
i umo¿liwiæ rozwój Bazaru Ró¿yckiego (1/3 terenu nale¿y do
miasta, reszta to roszczenia
spadkobierców w³aœciciela).
Kandydat mocno podkreœla, ¿e
rolê porz¹dkuj¹c¹ te sprawy
powinno wzi¹æ na siebie miasto. Uregulowanie kwestii w³a-

snoœciowych jest jego zdaniem
kluczem do budowy ³adu przestrzennego Warszawy.
Stadion Narodowy powinien
przyci¹gn¹æ now¹ zabudowê
wokó³ w postaci centrum kongresowego. Miasto jednak nie
mo¿e pozostawiaæ tego wa¿nego terenu swobodnej inwencji
deweloperów. Jako architekt –
praktyk odniós³ siê tak¿e do
sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego.
W³adze miasta powinny przyj¹æ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
przestrzeñ publiczn¹, nie staraj¹c siê, i tak ma³o skutecznie,
ingerowaæ we wszystko.
Jak prezydentura Czes³awa
Bieleckiego bêdzie wygl¹daæ
w praktyce? W 100 dni mówiê
co zrobiê, kolejne 100 dni przeznaczam na realizacjê - mówi.
Jako wnikliwy obserwator
charakteru Polaków kandydat
stwierdzi³, ¿e jesteœmy nasta-

wieni na dzia³anie – krótkie, ale
intensywne. Jako naród nie
czujemy projektów, które wybiegaj¹ w przysz³oœæ na wiêcej ni¿ 5 tygodni. St¹d potrzebne jest przyspieszenie za³atwiania spraw w urzêdach do
okreœlonych w prawie 30, b¹dŸ
60 dni i powrót do s³ynnego po
wojnie warszawskiego tempa
inwestycji, co umo¿liwi³oby np.
do Euro 2012 dokoñczenie
budowy Obwodnicy Œródmiejskiej – zdaniem kandydata najwa¿niejszej w tej chwili inwestycji drogowej.
Inne punkty programu wyborczego pod has³em „Niech
wygra Warszawa” zawieraj¹
m.in. postulat parkingów podziemnych w Œródmieœciu,
utworzenia Placu Wolnoœci
przed Pa³acem Kultury oraz
bulwarów nadwiœlañskich.
Czy bezpartyjny profesjonalista, urbanista, warszawiak od
pokoleñ ma szansê na g³osy
pra¿an? W kampanii wyborczej Czes³aw Bielecki wyraŸnie podkreœla autorski charak-

DINO i ŒMIGA
DINO czeka w schronisku dla bezdomnych zwierz¹t ju¿ piêæ d³ugich lat. Jest ³agodnym „biszkoptem” niewielkich rozmiarów. Bardzo grzeczny na spacerach, nie ci¹gnie na smyczy, lubi
inne psy. Na widok cz³owieka piszczy, podskakuje i uœmiecha siê, ¿eby zwróciæ na siebie
uwagê. Gdy siê do niego podejdzie, z wdziêcznoœci¹ przytula siê i ca³uje. Tak bardzo pragnie
byæ czyjœ, wyjœæ na wolnoœæ, poczuæ, jak smakuje prawdziwe ¿ycie i ciep³o domowe…
W schronisku jest coraz smutniejszy, jakby powoli traci³ nadziejê, ¿e ktoœ go jeszcze pokocha.
Mo¿e w³aœnie ty pozwolisz mu zaznaæ odrobiny szczêœcia po
tylu latach smutnej wegetacji w klatce?
W adopcji pomo¿e wolontariuszka Agata, tel. 509 468 061
lub Dorota, tel. 606 64 70 70.
ŒMIGA jest œliczn¹ du¿¹ blondyn¹ w wieku ok. 5 lat. Delikatna,
radosna, bardzo przyjazna wobec wszystkich ¿ywych istot.
Szybko przywi¹zuje siê do opiekuna, idealnie nadaje siê
do domu z dzieæmi. Jest wysterylizowana. Aktualnie mieszka
w klatce wspólnie z Dino.
W adopcji pomo¿e wolontariuszka Ewa, tel. 502 038 845.
Oba pieski czekaj¹ w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierz¹t na Paluchu, ul. Paluch 2, tel. 22 846 02 36.

List otwarty
Do Komitetu Kolonijnego nr 17
przy Radzie Osiedla „Wysockiego”

praha@novekino.pl

ter swego programu i stylu prezydentury. W dzia³aniu nastawia siê na profesjonalne zarz¹dzanie przez cele, chce siê
oprzeæ na ludziach m³odych i
wysokiej klasy specjalistach.
„Prostota mojego „projektu
Warszawa” mo¿e siê wydaæ
niejednemu arogancka. Zwi¹zany ze stolic¹ od pokoleñ, czujê j¹ i rozumiem. Jako urbanista i architekt w tym pojedynku
z prawnikiem-bankowcem k³adê na szalê mój profesjonalizm
i moj¹ pasjê spo³eczn¹. Miasto
nasze warte jest nie kolejnych
planów na papierze, ale wizji
pokazuj¹cej drogê realizacji.”
Kolejne spacery po Pradze
z kandydatami na prezydenta Warszawy s¹ planowane
jeszcze w tym tygodniu. Bêd¹
to: 6 listopada – Wojciech
Olejniczak, 7 listopada Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dok³adne godziny jeszcze nie s¹
znane. Informacje niebawem
pojawi¹ siê na stronie
www.zwiazekpraski.pl
Kr.

Z przykroœci¹ stwierdzamy,
¿e po publikacji rozmowy z p.
Katarzyn¹ Dworakowsk¹ ze
Stowarzyszenia „Mruczek” (nr
16 NGP z dn. 25.08.2010 r. pt.
„Mruczek” ratuje mruczki) rozpoczê³a siê nagonka na p. Reginê
M¹czewsk¹ (w tekœcie zosta³o
wspomniane, ¿e p. M¹czewska
prowadzi przytulisko, w którym
przebywa 50 kotów). Nagonka
rozpêtana przez Komitet Kolonijny nr 17 przy Radzie Osiedla
„Wysockiego”, opiera³a siê na
zarzucie, ¿e tak wiele kotów w
mieszkaniu, stanowi zagro¿enie
dla lokatorów bloku. Nale¿y tu
jednak zaznaczyæ, ¿e p. M¹czewska prowadzi przytulisko
od wielu lat i przez ten czas
przebywa³a w nim podobna
iloœæ kotów, które jednak nikomu nie przeszkadza³y.
Pragniemy stan¹æ w obronie
p. M¹czewskiej i wyjaœniæ „na
spokojnie”, zaistnia³¹ sytuacjê.
Na spotkaniu z KK okaza³o siê
to niemo¿liwe, poniewa¿ w
zasadzie nie pozwolono nam
dojœæ do g³osu.
1. Pani M¹czewska, opiekuj¹c siê niechcianymi kotami,
nie spe³nia swoich prywatnych
fantazji ani tym bardziej nie
prowadzi hodowli. Swoim dzia³aniem wspiera ona realizacjê
zadañ wyznaczonych organizacjom prozwierzêcym przez
Urz¹d m.st. Warszawy. Czynnoœci te mieszcz¹ siê tak¿e w
zakresie obowi¹zków na³o¿onych na gminy, dotycz¹c zapobieganiu bezdomnoœci i rozmna¿aniu zwierz¹t.

2. Koty znajduj¹ce siê u p.
M¹czewskiej przynoszone s¹
do niej przez mieszkañców
Bródna i Targówka. S¹ to zwierzêta znajdywane w³aœnie na
tym terenie (a zatem mo¿na
wnioskowaæ, ¿e równie¿ porzucane przez mieszkañców
Bródna i Targówka). Nie s¹
„produktem” p. M¹czewskiej,
ale „problemem” spowodowanym przez mieszkañców konkretnego obszaru, a dzia³alnoœæ p. M¹czewskiej i ludzi,
którzy przynosz¹ do niej zwierzêta jest odpowiedzi¹ mieszkañców Bródna i Targówka na
ten „problem”. Argument KK:
„to nie nasza sprawa” wydaje
siê zatem co najmniej dziwny.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e
zgodnie ze statutowym obowi¹zkiem, Komitety Kolonijne
zosta³y powo³ane do rozwi¹zywania problemów zaistnia³ych
na osiedlu.
3. Koty przebywaj¹ce u p.
M¹czewskiej s¹ zwierzêtami
domowymi (czêsto w podesz³ym wieku), porzuconymi
przez swoich w³aœcicieli. Nie
s¹ to zwierzêta „wy³apywane”
z piwnic. Kocie budki (proponowane przez KK) maj¹ swoje zastosowanie tylko w przypadku kotów piwnicznych, wychodz¹cych.
4. Zwierzêta te przeznaczone
s¹ do adopcji (www.kotmiejski.pl)
s¹ wiêc zaszczepione, odrobaczone, wysterylizowane i znajduj¹ siê pod opiek¹ weterynarza. Zwierzêta chore, które mog³yby stanowiæ zagro¿enie dla

innych, s¹ usypiane, a utylizacj¹ ich zw³ok zajmuje siê weterynarz. Nikt nie zakopuje ich
pod blokiem. Przytulisko p.
M¹czewskiej nie rodzi zatem
¿adnego niebezpieczeñstwa
dla lokatorów.
5. Dla czêœci z kotów udaje
siê znaleŸæ nowy dom, ale na
ich miejsce zaraz pojawiaj¹ siê
nowe zwierzêta. Wiêkszoœæ z
nich jest w podesz³ym wieku i
wymaga opieki, dlatego te¿
znalezienie nowego opiekuna
graniczy z cudem. Jest to problem, z którym spotyka siê wiele przytulisk. Staroœæ, jak wiadomo, nie jest w cenie.
Sytuacja w jakiej znalaz³a
siê p. M¹czewska nie jest kwesti¹ wyboru, ale koniecznoœci.
Nie mo¿emy „zlikwidowaæ kotów”. Nie jesteœmy te¿ w stanie (pomimo starañ) zaradziæ
ludzkiej nieodpowiedzialnoœci,
która wyra¿a siê w porzucaniu
zwierz¹t, kiedy s¹ znudz¹.
Schroniska s¹ przepe³nione, a
panuj¹ce w nich warunki dalekie od humanitarnych wzorców. Nie rozumiemy, dlaczego
takie osoby jak p. M¹czewska,
s¹ karane za cudze winy. To
nie ona wyrzuca te zwierzêta,
nie ona je rozmna¿a. Ona jedynie stawia czo³a problemom,
od których inni umywaj¹ rêce.
Dlatego proponujemy, ¿eby
zamiast atakowaæ wspó³pracuj¹c¹ z nami p. M¹czewsk¹, KK
pomóg³ nam w prowadzeniu
akcji edukacyjnych, skierowanych do mieszkañców, propaguj¹c odpowiedzialne postawy
wobec zwierz¹t.
Urszula Trzaska-Durska
Katarzyna Dworakowska
Stowarzyszenie
w Obronie Zwierz¹t Dzikich
i Udomowionych „Mruczek”

Kto, gdzie, kto przeciwko komu?
Wybory samorz¹dowe zawsze wzbudzaj¹ olbrzymie
emocje, zw³aszcza wœród kandydatów, bo niestety, wyborcy s¹ tym znacznie mniej zainteresowani. Tymczasem
warto sobie uœwiadomiæ, ¿e od ich wyników zale¿y, kto
bêdzie nami rz¹dzi³ przez najbli¿sze cztery lata, kto zbuduje szko³ê, przedszkole, drogê czy œcie¿kê rowerow¹.
Przyjrzyjmy siê zatem, ja- wy Maciej Maciejowski, który
kich kandydatów wystawiaj¹ w listê PiS w okrêgu nr 6 nadal
nich zarejestrowane komitety bêdzie otwiera³, utrzyma³ takwyborcze. Do Rady Warszawy ¿e swoj¹ pozycjê aktualny radz terenu dzielnic Praga Pó- ny Zbigniew Cierpisz. Listê
³noc-Bia³o³êka w okrêgu wy- SLD tak jak cztery lata temu
borczym nr 6 zarejestrowa³o otworzy Sebastian Wierzbicki,
siê 100 kandydatów w 13 ko- któremu lokalna Inicjatywa
mitetach wyborczych. Dominu- Mieszkañców Bia³o³êki zrobij¹ce, bowiem zarejestrowane ³a niemi³¹ niespodziankê i wywe wszystkich 9 okrêgach stawi³a na jedynce do miasta
m.st. Warszawy, s¹ komitety kandydata o tym samym napartii politycznych: PiS - z kan- zwisku. M³odego radnego ledydatem na prezydenta Cze- wicy wspieraæ bêdzie doœwiads³awem Bieleckim, PO – czony radny Warszawy i BiaHann¹ Gronkiewicz-Waltz i ³o³êki Andrzej Pó³rolniczak. W
SLD - Wojciechem Olejnicza- okrêgu nr 5 - Targówek Remkiem. Jakich kandydatów wy- bertów, Wawer, Weso³a - polistawili potentaci? Liœcie Plat- tycznych dominatorów repreformy do m.st. Warszawa lide- zentuj¹ na jedynkach praktyczruje dotychczasowy radny nie tak¿e ci sami kandydaci, co
dzielnicy Bia³o³êka Dariusz cztery lata temu. Listê PO
Dolczewski, wspierany przez otwiera Ligia Krajewska, a PiS
aktualne radne m.st. Warsza- Tomasz Zdzikot. Na listach
wy Dorotê Zbieñkowsk¹ i Ma- SLD nast¹pi³a zmiana - doriolê Rabczon. Czystek w PiS- tychczasowy lider Dariusz Kliie unikn¹³ dotychczasowy lider maszewski znalaz³ siê na miejtej partii i radny m.st. Warsza- scu nr 2. Jedynkê objê³a szefowa SLD-owskiej m³odzie¿ówki Paulina Piechna-Wiêcwww.odszkodowanie.pl
kiewicz. Ogó³em w okrêgu nr
Najwy¿sze
5 zarejestrowa³o siê 105 kanodszkodowania
dydatów z 10 komitetów, w tym
dla osób poszkodowanych
tak oryginalnych jak „Gamonie
w wypadkach drogowych
i krasnoludki”.
Bez zaliczek
Równie ciekawie wygl¹da
prowizja p³atna po
to w dzielnicach. Wszêdzie
uzyskaniu odszkodowania
swoich kandydatów wystawi22 460 49 49, 801 00 30 70 ³y SLD, PO i PiS, a tak¿e koHexa Dochodzenie Odszkodowañ
mitety lokalne, w tym WspólSkwer Wyszyñskiego 5
noty Samorz¹dowe, zgroma01-015 Warszawa
dzone wokó³ kandydatki na
prezydenta Warszawy Kata-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
6 XI (sobota) „Sobota dla Ciebie”: Akademia „Dotknij sztuki”
oraz warsztaty witra¿u, fotograficzne, filcowania i kulinarne.
7 XI (niedziela) godz. 16.00 10 lecie chóru „Zacisze”.
7 XI (niedziela) godz. 19.00 „Jeszcze nieznani” koncert w
wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora.
Wstêp wolny.
10 XI (œroda) godz. 16.00 Dni Lwowa i kresów po³udniowowschodnich. Wstêp wolny.
11 XI (czwartek) godz. 16.00 „Œpiewnik patriotyczny”
spotkanie integracyjne seniorów – gospodarz: zespó³
„Zaciszañska Nuta”. Potañcówka warszawska.
Do 14. listopada zapraszamy na niezwyk³¹ wystawê prac
Józefa Wilkonia, przedstawiaj¹c¹ ca³y zwierzyniec Artysty.
W g³ównej mierze rzeŸby, ale te¿ prace wykonane na papierze i tkane. Na wystawê zapraszamy doros³ych i dzieci,
które mog¹ obcowaæ ze zwierzêtami – si¹œæ na krokodylu i
na lwie, zamkn¹æ kaczki i gêsi w kurniku, dotkn¹æ p³aszczki,
pog³askaæ niedŸwiedzia. To naprawdê rzadka okazja, dlatego
tym bardziej zapraszamy do zwiedzania tej niezwyk³ej wystawy.
17 XI (œroda) godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla seniorów.
Wstêp 10 z³.
20 XI (sobota) Akademia „Dotknij sztuki”.
20 XI (sobota) godz. 18.00 Koncert chóru „Zacisze” i Goœci
z Japonii w Filharmonii Narodowej.
21 XI (niedziela) godz. 17.00 „Moje pejza¿e” – otwarcie
wystawy malarstwa prof. Marka Kwiatkowskiego. Wernisa¿
uœwietni koncert zespo³u Dixie Warsaw Jazzmen. Wystawa
czynna bêdzie do 8 stycznia 2011 r.
21 XI (niedziela) Wybory samorz¹dowe 2010.
24 XI (œroda) godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla seniorów.
Wstêp 10 z³.
27 XI (sobota) Bal andrzejkowy dla doros³ych. Zaproszenia
do kupienia w kawiarni DK Zacisze.
Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na stronie: www.zacisze.waw.pl

rzyny Munio, której zza pleców wystaj¹ secesjonista z
SLD Marek Borowski i wyrzucony z PO Pawe³ Piskorski.
Bia³o³êka: o 23 mandaty
ubiega siê 194 kandydatów z
5 komitetów wyborczych, Targówek: o 25 mandatów ubiega siê 244 kandydatów z 6
komitetów wyborczych, Praga Pó³noc: o 23 mandaty
ubiega siê 172 kandydatów z
czterech komitetów.
Praga Pó³noc - 4 komitety, 172 kandydatów (SLD - 46,
PWS - 45, PiS - 44, PO - 36),
23 mandaty.
Targówek - 6 komitetów,
244 kandydatów (Mieszkañcy Bródna - 50, SLD - 48, PO
- 46, WWS - 46, PiS - 44, Inicjatywy po 5), 25 mandatów.
Bia³o³êka - 5 komitetów,
194 kandydatów (PiS - 46,
PO - 43, WS Gospodarnoœæ
- 43, SLD - 31, Inicjatywa 31), 23 mandaty.
Na listach w dzielnicach
znalaz³o siê te¿ wiele ciekawych nazwisk, czêsto od
dawna nie s³yszanych.
Wyborcy na Targówku
mog¹ przypomnieæ sobie o
by³ym burmistrzu Bogdanie
Soporowskim - WS i wiceburmistrzu Kazimierzu Kurku SLD. Pojawia siê tak¿e z tej
partii by³y przewodnicz¹cy
rady Targówka Zdzis³aw
£omowski. Kojarzone dotychczas z lewic¹ nazwiska Sebastiana Koz³owskiego i Witolda Harasima odnaleŸæ mo¿na na listach targówkowskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej.
Bia³o³êka to matecznik
Smoczyñskich. Te nazwiska
widoczne s¹ zarówno na listach WS Gospodarnoœæ, jak
i Platformy Obywatelskiej. Na
listach tej ostatniej partii nie
ujrzymy znanych spo³eczników, jak Wojciech Tumasz,
który startuje z WS Gospo-

darnoœæ. Natomiast na listach
PiS, jak zwykle, goœci Stefan
Sosnowski, senior rodzinnego klanu radnych swego czasu Bia³o³êki - on sam, Targówka (synowa Edyta) i Pragi Pó³noc (syn Robert – odwo³any burmistrz Pragi).
Du¿e zmiany na pó³nocnopraskich listach prawicy. Na
listach PiS nie ujrzymy wielu
dotychczasowych radnych.
Jadwiga Jeznak i Andrzej Siborenko przeszli do PO, z PiS
odesz³a tak¿e radna Ewa Elsner i radny Janusz Baranowski - ten ostatni zasili³ PWS.
PO z kolei na rzecz PiS utraci³a radn¹ Ewê Murawsk¹, tê
ostatni¹ partiê zasili³a tak¿e
dotychczasowa radna PWS
Edyta Sosnowska. Tak wiêc
z dotychczasowych radnych
PWS w tegorocznych wyborach kandyduje tylko radny
Jacek Wachowicz.
Sta³e i stabilne s¹ od lat listy
SLD, aktualna czwórka jej radnych (Maria i Ireneusz Tondera, Anna Jurczyñska i Mariusz
Borowski) walczy o reelekcjê.
Patria ta zarejestrowa³a najwiêcej kandydatów we wszystkich
okrêgach. Mo¿e siê tak¿e pochwaliæ najwiêksz¹ liczb¹ by³ych i obecnych radnych, ubiegaj¹cych siê o ponowny wybór,
a tak¿e najwiêksz¹ iloœci¹ kobiet na listach.
Redakcja

Firma SKAP oferuje:
- Monta¿ G-K
- Uk³adanie glazury i terakoty
- Uk³adanie pod³óg drewnianych
- Monta¿ instalacji hydraulicznych
i elektrycznych
- Prace malarskie
- Us³ugi stolarskie - zabudowa wnêk
- Doradztwo i projektowanie wnêtrz
Tel. 510-042-455
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Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

2. Przegl¹d Filmów
Wartoœciowych „Przeœwit”
Ju¿ po raz drugi Instytut Wiedzy o Kulturze UKSW, Instytut Jana Paw³a II i warszawskie Kino „ŒWIT” zapraszaj¹ w dniach 4-7.11.2010 r. na Przegl¹d Filmów Wartoœciowych „Przeœwit”. Nie zabraknie uznanych arcydzie³
oraz filmów najnowszych.
Celem imprezy jest promo- pokazy dwóch filmów niecja ambitnego kina oraz edu- mych z muzyk¹ na ¿ywo
kacja filmowa, dlatego poka- „Pancernik Potiomkin” Sierzom filmów zawsze towa- gieja Eisensteina i „Gabinet
rzysz¹ krótkie prelekcje i spo- doktora Caligari”. Wspó³czetkania z krytykami filmowymi. sne aran¿acje sprawiaj¹, i¿
Poprzednia edycja dowiod³a, filmy nabieraj¹ aktualnych i
i¿ widzowie szukaj¹ w kinie interesuj¹cych dla wspó³czenie tylko rozrywki i odpoczyn- snego cz³owieka znaczeñ.
ku, ale tak¿e solidnej dawki
Z filmów najnowszych zoprze¿yæ artystycznych.
baczymy nagrodzony SrebrFilmem otwarcia obecnego nymi Lwami na ostatnim festiprzegl¹du, którego dokonaj¹ walu filmowym w Gdyni przejGra¿yna Torbicka i filmoznaw- muj¹cy „Chrzest” Marcina
ca ks. prof. Marek Lis bêdzie Wrony. Prawdziwie brzmi¹cy,
„Ewangelia wed³ug Mate- mocny film, który niesie jedusza” Piera Paolo Pasolinie- nak œwiat³o i nadziejê, ukazugo, piêkny film o Chrystusie j¹c, i¿ wiernoœæ i poœwiêcenie
nakrêcony przez cz³owieka s¹ nie tylko mo¿liwe, ale i nieniewierz¹cego, cz³onka W³o- zbêdne dla ¿ycia cz³owieka.
skiej Partii Komunistycznej.
Na zakoñczenie przegl¹du
Film, wierny bardzo tekstowi zobaczymy film „Trzy minuEwangelii, przedstawia w nie- ty.21.37” Macieja Œlesickiego,
zwyk³ym œwietle dzieje ¿ycia który po raz pierwszy zosta³
Jezusa. Film ten doskonale zaprezentowany w maju tego
wpisuje siê w dewizê przegl¹- roku, na 35. Festiwalu Polskich
du, któr¹ s¹ s³owa Andrieja Filmów Fabularnych. Film to
Tarkowskiego „Artyœci powin- opowieœæ o wspó³czesnych
ni przygotowaæ nasze dusze Polakach, których losy splataj¹
do percepcji i recepcji dobra”. siê w pamiêtnym momencie,
Kolejne arcydzie³o to „Misja” tydzieñ po œmierci Jana Paw³a
Rolana Joffe, niespotykanie II, gdy w manifeœcie duchowej
g³êboki i wielowymiarowym jednoœci w milionach domów
film o nawróceniu i wierze, o zgaszono œwiat³a. Film sk³ada
wolnoœci i wiernoœci i cenie, siê z równoleg³ych historii. Ich
jak¹ za nie przychodzi zap³a- bohaterowie, nawet nieœwiadociæ. Temat nawrócenia i poku- mie, poprzez swoje zachowaty stanowi tak¿e motyw prze- nia, czyny, oddzia³uj¹ na siebie
wodni innego wielkiego filmu wzajemnie. To opowieœæ o „cuostatnich lat - „Wyspy” Paw³a dach przyziemnych”, wewnêtrz£ungina. Cykl filmowych klasy- nych przemianach pod wp³yków dope³nia nieœmiertelna wem niezwyk³ych wydarzeñ.
„Siódma pieczêæ” Ingmara
Przegl¹d ma te¿ wymiar eduBergmana, film, którego akcja kacyjno-naukowy. W czwartek
dzieje siê w œredniowieczu w 4 XI na UKSW odbêdzie siê
czasie szalej¹cej zarazy sta³ konferencja naukowa „Od kulsiê dla re¿ysera okazj¹ do uka- tury wizualnej do teologii wizuzania najg³êbszych egzysten- alnej”, której uczestnicy bêd¹
cjalnych dylematów cz³owieka. zastanawiaæ siê nad ró¿nymi
Równie interesuj¹co zapo- wymiarami kultury wizualnej.
wiadaj¹ siê filmy „Prosta hiDodatkowym atutem przestoria” Davida Lyncha i „So- gl¹du bêd¹ krótkie prelekcje
phie Scholl – ostatnie dni” specjalistów wyg³aszane
Marka Rothemunda – dzie³a przed ka¿dym filmem. W kuo przejrzystej strukturze, opo- luarach mo¿na bêdzie porozwiadaj¹ce o rzeczach pry- mawiaæ z filmoznawcami i
marnych w ¿yciu cz³owieka.
krytykami filmowymi.
Wydarzeniem filmowym i
Szczegó³y na stronie:
zarazem muzycznym bêd¹ www.przeswitfilm.pl
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ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu 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 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wydanych decyzjach na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 104/CP/2010 z dnia 12.10.2010 r. na wniosek RWE
Stoen Operator Sp. z o.o. z³o¿onego dnia 9 sierpnia
2010 r. dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci
elektroenergetycznej wykonanej z linii kablowych 15 kV
na czêœci dzia³ki nr ew. 26 z obrêbu 4-04-24 przy ul.
Orchowlecklej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 105/CP/2010 z dnia 12.10.2010 r. na wniosek RWE
STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿onego dnia 19 sierpnia 2010 r. dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie wolnostoj¹cej
stacji transformatorowej i linii kablowej œredniego
napiêcia na dzia³kach ew. nr 7/8 oraz 7/17 z obrêbu
4-16-31, przy ul. Twórczej na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Nr 106/CP/2010 z dnia 13.10.2010 r. na wniosek RWE
STOEN OPERATOR Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, z³o¿onego dnia 3 wrzeœnia 2010 r. i
uzupe³nionego dnia 27 wrzeœnia 2010 r. dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie linii kablowej œredniego napiêcia
15 kV miêdzy stacjami transformatorowymi o nr 10287
i 10283 dla realizacji zasilania w energiê elektryczn¹
osiedla Lewandów przy ul. G³êbockiej na dzia³ce
nr ew. 64/26 i na czêœci dzia³ki nr ew. 64/25 z obrêbu
4-16-37, przy ul. Wspó³czesnej/Ostródzkiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 7 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia
zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji
inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi
Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00
oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZTM informuje

Szanujmy seniorów
25 paŸdziernika rozpocznie siê trzecia ods³ona kampanii spo³ecznej ZTM pod has³em „Przyjacielu, ust¹p miejsca”. Poprzednie by³y
poœwiêcone bezpieczeñstwu kobiet w ci¹¿y oraz potrzebom osób niepe³nosprawnych podró¿uj¹cych komunikacj¹ miejsk¹. W trzeciej bêdziemy apelowali o pomaganie seniorom. Kiedyœ i my nimi bêdziemy.
Warszawiacy, tak jak wszyscy mieszkañcy Polski, s¹ coraz
starsi. Przybywa osób w wieku powy¿ej 60 lat – w stolicy seniorów jest ju¿ ponad 350 tysiêcy. Spotykamy ich na co dzieñ w
autobusach, tramwajach, metrze. Tak niewiele potrzeba, by
pomóc. ¯yczliwoœæ nic nie kosztuje, a jest bezcenna.
¯yjemy coraz d³u¿ej - dlatego nie dziwi widok osób w podesz³ym
wieku. 80-latkowie te¿ poruszaj¹ siê komunikacj¹ publiczn¹. Pamiêtajmy o tym, ¿e s¹ mniej mobilni i szybciej siê mêcz¹. D³ugotrwale stanie
jest dla osób starszych du¿ym wysi³kiem, a czêsto borykaj¹ siê tak¿e z
dolegliwoœciami zdrowotnymi. Ustêpujmy miejsca seniorom. Dla nagrody! Bêdzie ni¹ uœmiech i s³owo „dziêkujê”. Pamiêtajmy, ¿e wobec czasu wszyscy jesteœmy równi. My te¿ bêdziemy kiedyœ seniorami i z pewnoœci¹ bêdziemy oczekiwali ¿yczliwoœci ze strony wspó³pasa¿erów.
Trzeci etap kampanii skierowany jest przede wszystkim do osób
m³odych, w wieku 16-25 lat. Chcemy im przekazaæ, ¿e szacunek
dla starszych to nie prze¿ytek, ale postawa „zawsze na czasie”.
Trzecia ods³ona kampanii „Przyjacielu, ust¹p miejsca” potrwa do 7 listopada. Pomagaæ wspó³pasa¿erom warto zawsze!

Warto wiedzieæ
Tory na czas budowy metra
W œrodê, 3 listopada, rozpoczyna siê budowa skrêtu torowego z ul. 11 Listopada w ul.
Targow¹. To po³¹czenie bêdzie
potrzebne na czas budowy
metra przy pl. Wileñskim. Prace, podzielone na dwa etapy,
zakoñcz¹ siê 10 grudnia.
Tramwaje Warszawskie zbuduj¹ dodatkowy skrêt tramwajowy umo¿liwiaj¹cy jazdê z ul.
11 Listopada w kierunku ul. Ratuszowej (i odwrotnie). W czasie budowy centralnego odcinka II linii metra na pl. Wileñskim
dziêki temu po³¹czeniu tramwaje omin¹ plac budowy - pojad¹ do ul. Ratuszowej, potem
przez pêtlê ZOO i tymczasowe
torowisko wróc¹ na al. Solidarnoœci; tak samo bêdzie funkcjonowa³a ta relacja w drug¹ stronê czyli w kierunku Targówka.
Najpierw, w dniach 3-18 listopada, przebudowane zostan¹
urz¹dzenia podziemne pod ul.
11 Listopada przy skrzy¿owaniu

z ul. Targow¹. W tym czasie niemo¿liwy bêdzie skrêt z ul. Targowej w ul. 11 Listopada. Ulica
11 Listopada na odcinku od ul.
In¿ynierskiej do placu budowy
przy ul. Targowej na czas robót
bêdzie mia³a dwa kierunki ruchu
aby umo¿liwiæ mieszkañcom
dojazd do kamienic. Proponowane objazdy prowadz¹ ulicami: Targowa - Ratuszowa lub
Wileñska - In¿ynierska.
Nastêpnie 19 listopada, roboty przenios¹ siê na ul. Targow¹
a normalny ruch na ul. 11 Listopada zostanie przywrócony.
Niemo¿liwa bêdzie natomiast
jazda ul. Targow¹ do ul. Ratuszowej, kierowcy otrzymaj¹ nakaz skrêtu w prawo w ul. 11 Listopada. Proponowany objazd
zamkniêtego odcinka prowadzi
ulicami: Wileñska - In¿ynierska
- D¹browszczaków. Podczas
tego etapu robót, planowanego
do 10 grudnia, przebudowane
zostan¹ podziemne sieci pod ul.
Targow¹ oraz u³o¿one tory
tramwajowe skrêcaj¹ce w lewo.
Samo po³¹czenie z nowych
skrêtów z torami na ul. 11 Listopada i z torami na ul. Targowej
bêdzie wykonane tu¿ przed
wprowadzeniem zmian w organizacji ruch na pl. Wileñskim
zwi¹zanych z budow¹ metra w
przysz³ym roku.
Zmiany w ubieganiu siê o
paszport
Nowy wzór wniosku oraz
z³o¿enie tylko jednego zdjêcia
– to zmiany, jakie zosta³y wprowadzone w ubieganiu siê o
paszport.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958),
zawiadamia siê
¿e w dniu 20 paŸdziernika 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy
wyda³ decyzje nr 643/ZRID/2010 zatwierdzaj¹c¹ projekt
budowlany i udzielaj¹c¹ zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy
Kupieckiej obejmuj¹cej budowê kanalizacji deszczowej,
przebudowê sieci teletechnicznej, przebudowê oœwietlenia,
budowê jezdni dwupasmowej z rondem i obustronnym
chodnikiem, zieleni¹ i sta³¹ organizacj¹ ruchu oraz budowie
ulicy Kaczorowej obejmuj¹cej przebudowê sieci
teletechnicznej, przebudowê oœwietlenia, budowê
jezdni z chodnikiem, zieleni¹ i sta³¹ organizacj¹ ruchu,
stanowi¹cych drogi dojazdowe do Centrum Hal Targowych
przy ulicy Marywilskiej na dzia³kach o nr ew. 14/11,
14/14 i 14/29 oraz dzia³kach projektowanych o nr ew.
14/135 (wydz. z dz. 14/13), 14/139 (wydz. z dz. 14/125),
14/141 (wydz. z dz. 14/126), 14/137, 14/138 i 14/143
(wydz. z dz. 14/17) z obrêbu 4-07-02 w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³êka.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 14/135,
14/139, 14/137, 14/138, 14/143, 14/141 z obrêbu 4-07-02
sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, pokój 306, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia
o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania
zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci
nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Nowy wniosek wprowadza kilka u³atwieñ, m.in. zawiera
oœwiadczenie zgody rodziców na
wydanie paszportu dla dziecka,
które dotychczas by³o dostêpne
na oddzielnym formularzu.
Wzór poprawnie wype³nionego wniosku paszportowego
znajduje siê na stronie internetowej Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego – www.mazowieckie.pl – pod banerem
„Paszporty”. Informacje mo¿na
uzyskaæ tak¿e pod numerem
22 695 73 88 - automatyczn¹
infolini¹ paszportow¹, czynn¹
24h przez 7 dni w tygodniu. W
odpowiednich godzinach (poniedzia³ek 8:00-17.30, wtorek,
œroda, czwartek: 8:00-15:30,
pi¹tek: 8:00-14:00) mo¿liwe
jest tak¿e po³¹czenie z konsultantem, który udzieli informacji.
Nowy system w Urzêdzie
Pracy
Od 15 listopada Urz¹d Pracy
m.st. Warszawy bêdzie rejestrowa³ i obs³ugiwa³ osoby bezrobotne oraz poszukuj¹ce pracy przy
wykorzystaniu nowego systemu.
W pierwszych dniach wprowadzania systemu obs³uga pojedynczego klienta mo¿e siê wyd³u¿yæ.
W pocz¹tkowym etapie funkcjonowania nowego systemu informatycznego obs³ugi klientów
urzêdu mo¿emy spodziewaæ siê

nieznacznego wyd³u¿enia czasu
obs³ugi pojedynczego klienta, jednak trudnoœci te bêd¹ krótkotrwa³e i z pewnoœci¹ w ci¹gu kilku dni
czas obs³ugi klientów powróci do
normy. Wprowadzane zmiany s¹
zgodnie z wymogami okreœlonymi przez ministerstwo pracy i polityki spo³ecznej dotycz¹cymi obowi¹zku wdro¿enia przez publiczne s³u¿by zatrudnienia nowego
oprogramowania s³u¿¹cego rejestracji i obs³udze osób bezrobotnych oraz poszukuj¹cych pracy.
Za wszystkie utrudnienia
przepraszamy i prosimy o wyrozumia³oœæ. W miarê mo¿liwoœci prosimy o za³atwienie
pilnych spraw w Urzêdzie Pracy m.st. Warszawy przed
dniem 10.11.2010 r. lub w
ostatnim tygodniu listopada.

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

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

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154.poz. 958),
zawiadamia siê
¿e w dniu 18 paŸdziernika 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy
wydal decyzjê nr 635/ZRBD/2010 zatwierdzaj¹c¹ projekt
budowlany i udzielaj¹c¹, zezwolenia na realizacjê inwestycji
drogowej polegaj¹cej na kompleksowej budowie ulicy
Wilkowieckiej na odcinku od ulicy Orneckiej do ulicy
Plochociñskiej w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej,
budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, budowy
oœwietlenia, przebudowy i zabezpieczenia linii energetycznych, budowy dwóch przepustów, przebudowy sieci
telefonicznej kablowej napowietrznej na dzia³kach
oznaczonych nr ew. 16/1, 30/7, 31/18, 31/38, 33/3,
34/12, 34/13, 34/19, 34/23, 34/33, 37/4, 53/13, 53/14,
53/20, 57/2, 57/3, 57/4, 80/2, 81, proj. 56/60 (wydz. z
dz. 56/20), proj. 56/56, 56/57 i 56/58 (wydz. z dz. 56/37),
proj. 53/21 (wydz. z dz. 53/7), proj. 54/1 (wydz. z dz.
54), proj. 31/35 (wydz. z dz. 31/19), proj. 31/33, 31/34
(wydz. z dz. 31/8), proj. 34/28 i 34/35 (wydz. z dz. 34/5),
proj. 16/5 (wydz. z dz. 16/4), proj. 33/5 (wydz. z dz.
33/2), proj. 33/7 (wydz. z dz. 33/1), proj. 60/11 (wydz.
z dz. 60/9) z obrêbu 4-16-09 oraz na dzia³kach nr ew.
1/1, 12/2, proj. 3/2 (wydz. z dz. 3), proj. 13/9 (wydz. z
dz. 13/2), proj. 10/1 (wydz. z dz. 10), proj. 12/12 (wydz.
z dz. 12/3), proj. 31/1 (wydz. z dz. 31), proj. 12/8 i 12/10
(wydz. z dz. 12/1) z obrêbu 4-16-41; dz. nr ew. 1/2 z
obrêbu 4-16-42
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 53/21,
56/60, 56/56, 56/58, 56/57, 54/1, 31/35, 31/33, 34/28,
34/35, 16/5, 33/5, 33/7, 60/11 z obrêbu 4-16-09 oraz dzia³ki
nr ew. 3/2, 13/9, 10/1, 12/12, 31/1, 12/8 i 12/10 z obrêbu
4-16-41 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 306, w godzinach pracy Urzêdu.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia
o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania
zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci
nieruchomoœci.
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Nowe wiadukty w Bia³o³êce
W imieniu Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka pragnê wyraziæ radoœæ z podpisania umowy,
które odby³o siê 6 paŸdziernika 2010 r. w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka pomiêdzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i firm¹ INTOP. Ta uroczystoœæ finalizuje w pewien
sposób inwestycje kolejowe w ramach dzielnicy Bia³o³êka.

Niedawno zakoñczy³ siê
pierwszy etap modernizacji
odcinka z Nasielska, który
powoduje, ¿e na naszym terenie sprawnie mo¿e funkcjonowaæ komunikacja œrednicowa, kolejowa i mam nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie czêstotliwoœæ kursowania tych poci¹gów ³¹cz¹cych Bia³o³êkê z centrum

miasta bêdzie jeszcze wiêksza ni¿ dotychczas. Niestety, przy przejazdach kolejowych obecnie tworzy siê korek, który jest uci¹¿liwy dla
mieszkañców. S¹dzê, ¿e zainaugurowaliœmy rozpoczêcie inwestycji, która wp³ynie
na p³ynnoœæ ruchu i usunie
te wszystkie uci¹¿liwoœci raz
na zawsze. Mam nadziejê,

¿e te nowe inwestycje, które teraz siê rozpoczn¹, zlikwiduj¹ blokowanie wyjazdów z okolicznych osiedli
mieszkaniowych po³o¿onych wzd³u¿ linii kolejowej
na terenie dzielnicy Bia³o³êka. Liczê, ¿e wykonawca,
który wejdzie na teren budowy, bêdzie móg³ sprawnie i

szybko, zgodnie z wymogami przeprowadziæ inwestycje bez ¿adnych przeszkód,
a liniom kolejowym ¿yczê
kolejnych sukcesów realizacji przedsiêwziêæ zwi¹zanych z modernizacj¹ linii kolejowych. Warto przypomnieæ te¿ o tym, ¿e PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
wybudowa³y w ramach swoich inwestycji wiadukt dla
pieszych nad ulic¹ P³ochociñsk¹. Dziêki temu mieszkañcy Bia³o³êki mog¹ przedostaæ siê bezpoœrednio na
perony. Przy tej okazji dziêkujemy PKP PLK S.A za
przychylenie siê do proœby
Zarz¹du Dzielnicy i wybudowanie tej przeprawy w ramach swojej inwestycji.
Dziêki staraniom Zarz¹du
Dzielnicy Bia³o³êka powstan¹
nowe wiadukty. Bêdzie mo¿liwy bezkolizyjny przejazd
nad torami.
Mam nadziejê, ¿e dziêki temu mieszkañcom bêdzie siê lepiej, bezkolizyjnie doje¿d¿a³o do centrum
miasta.
Jacek Kaznowski

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
i¿ w dniu 15 paŸdziernika 2010 roku, po zakoñczeniu
postêpowania wszczêtego na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy, zosta³a wydana decyzja nr 629/ZR1D/2010
zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia
na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowle
ulicy Talarowej od ulicy Mehoffera w zakresie budowy
jezdni, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej wraz z
oœwietleniem, odwodnieniem i przebudow¹ sieci
telekomunikacyjnej (TP SA) (kategoria obiektu bud. XXV
i XXVI) w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na terenie
dzia³ek nr 1/2, 22/1, 22/3, 21/4 (21/5), 11/3 (11/12) 11/2
(11/10), 11/4 (11/14), 11/6 (11/16) z obrêbu 4-03-03 oraz
na dz. nr 53/2 z obrêbu 4-01-22 (w nawiasach podano
numery dzia³ek po podziale).
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 21/5,
11/16, 11/10, 11/12, 11/14 z obrêbu 4-03-03 sta³y siê
w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu
(poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 10.00 - 16.00).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia
o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania
zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci
nieruchomoœci.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka
pod numerem tel. (22) 51 03 228.

nowa gazeta praska 13

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu 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 2003 r.
Nr 80 poz, 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz
z polami spacerowymi i podziemnym ³¹cznikiem
komunikacyjnym wraz z urz¹dzeniami technicznymi
niezbêdnymi do obs³ugi inwestycji i pod³¹czeniem
do sieci miejskich na dzia³ce ew. 30/3 z obrêbu 4-05-11
przy ul. Ciupagi na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie, po ponownym rozpatrzeniu wniosku
ARESZTU ŒLEDCZEGO WARSZAWA BIA£O£ÊKA
z siedzib¹ przy ul. Ciupagi 1 w Warszawie w wyniku
Decyzji Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
z dnia 24.09.2010 r. znak: KOC/3673/Ar/10, które
uchyli³o w ca³oœci zaskar¿on¹ decyzjê i skierowa³o
sprawê do ponownego rozpatrzenia.
Pouczenie
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkipi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
pokój 307 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

Wspania³y Vivaldi
23 paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. Vincenta van Gogha 1 odby³ siê koncert pn. Antonio
Vivaldi - Cztery Pory Roku. Na koncert z³o¿y³y siê Cztery
Pory Roku Antonia Vivaldiego w wersji oryginalnej oraz
jazzowej – na klarnet, kwartet jazzowy oraz orkiestrê
smyczkow¹.
Cztery pory roku s¹ jedyn¹
Idea opracowywania utwow swoim rodzaju per³¹ baro- rów muzyki klasycznej w spokowej muzyki. Vivaldi do par- sób jazzowy jest zjawiskiem
tytury do³¹czy³ cykl sonetów stosunkowo nowym i rzadkim.
– opisa³ w nich bogactwo i Potrafi¹ to tylko najwiêksi
ró¿norodnoœæ przyrody, ludz- muzycy i instrumentaliœci jazkie przywary i kaprysy losu. zowi - tym razem autorem
Ka¿dy szczegó³ - œpiew pta- aran¿acji sobotniego koncerków, szczekanie psa czy bu- tu by³ œwiatowej s³awy polski
rza - znalaz³ swoje miejsce klarnecista, Wojciech Mrozek.
w partyturze i zosta³ wspa- W koncercie bra³a udzia³ pleniale zilustrowany przez kompozytora. Muzyka Vivaldiego
stanowi doskona³e pole do
popisu solisty i towarzysz¹cej
mu orkiestry - obok miejsc
ukazuj¹cych ich wirtuozeriê,
znajduj¹ siê fragmenty œpiewne i kantylenowe, zawsze
poruszaj¹ce serca s³uchaczy.

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

jada wybitnych artystów polskiej sceny jazzowej w kwartecie: Krzysztof Przyby³owicz
(perkusja), Karol Szymanowski (wibrafon), Zbigniew
Wrombel (kontrabas) oraz
Piotr Wrombel (fortepian).
Muzykom towarzyszy³a Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”
pod dyrekcj¹ Anny Barañskiej
– Wróblewskiej.
Opracowanie jazzowe arcydzie³a Vivaldiego Wojciecha Mrozka charakteryzuje
idealna równowaga pomiêdzy
barokowym idea³em a jazzowym klimatem, osi¹ganym

doskonale przez instrumentalistów kwartetu. Rewelacyjny
warsztat, niespotykana zdolnoœæ improwizacji oraz niebywa³a muzykalnoœæ artystów
sprawiaj¹, i¿ koncert z ich
udzia³em zawsze spotyka siê
z gor¹cym przyjêciem publicznoœci. Wykonano m.in
utwory: Koncert nr 1 E-dur,
Wiosna, RV 269; Koncert nr
2 G-moll, Lato,RV 315; Koncert nr 3 F-dur, Jesieñ, RV
293; Vivaldi Blues; Koncert nr
4, F-moll, Zima, RV 297.
Organizatorzy koncertu:
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury, Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury oraz Fundacja Cultura Animi.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, egzaminy
maturalne, gimnazjalne,
nauka jêzyka 609-631-186
ANGIELSKI, hiszpañski,
w³oski - tanio, 601-440-130
ANGIELSKI - nauczycielka,
egzaminy, Tarchomin, tel.
22 670-39-78
ANGIELSKI, niemiecki 790-289-027, student
lingwistyki
ANGIELSKI, niemiecki okolica Ratusza Targówek
606 744 724
ANGIELSKI od przedszkola
- dojazd 595-102-925
ASYSTENT osoby niepe³nosprawnej - szkolenia
502-223-201
BEZSTRESOWO podstawy
obs³ugi komputera 503-765-560
BIOLOGIA, nauczyciel LO,
602-831-540
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
GEOGRAFIA - nauczyciel LO
- dojazd 595-102-925
JÊZYK polski - nauczyciel
LO, tel. 602-678-811
LEKCJE gry na fortepianie,
keyboardzie 790-289-027
LEKCJE muzyki - ró¿ne
instrumenty, dojazd tel.
511-486-484
NAUCZYCIELKA matematyki
z wieloletnim sta¿em udziela
korepetycji 504-384-936
SZKOLENIE
kadrowe
(ubezpieczenia, „P³atnik”)
601-440-130
SZKO£A muzyczna CASIO
- Tarchomin, Zacisze - keybord,
fortepian, akordeon, gitara,
flet, gospel - tel. 511-486-484,
503-770-496
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381

MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916

REMONTY rzetelnie, gwarancja,
609-574-750
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STROJENIE pianin, dzwoniæ
po 19.00, 790-289-027
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

Nie leczmy lekami z reklam
Proszê Szanownych Pañstwa, za nami Zaduszki.
Wspominaliœmy swoich bliskich i osoby publiczne.
Bez nich trudniej nam ¿yæ,
ale ¿yæ trzeba. Kilka s³ów
chcia³bym poœwiêciæ osobie
drobnej, filigranowej, która odesz³a przedwczeœnie w wieku 46
lat. Joanna Lidia Bronicka, artysta plastyk, fotografik, pedagog, nauczycielka plastyki. Pracowa³a g³ównie z dzieæmi i m³odzie¿¹ nietuzinkowymi technikami. Wprowadza³a spokój i
pogodn¹ atmosferê podczas
zajêæ, wyciszaj¹c agresjê i osobiste problemy dzieciaków.
Prace podopiecznych Joanny
zdobywa³y uznanie i liczne nagrody w konkursach.
Oran¿eria Pa³acu w Jab³onnie raz w roku przeci¹ga³a t³umy. Jako osoba publiczna zachowywa³a ciszê i dystans. Zas³ynê³a cyklem prac
„Œwiat w oczach dziecka”.
Wróæmy do rozwa¿añ na
stosowaniem leków z telewizji
u zwierz¹t. W poprzednim wydaniu NGP pisa³em o paracetamolu. Jest jednym z leków
przeciwbólowych. A my, Polacy, uwielbiamy ³ykaæ. Nie znam
domu, w którego apteczce nie
le¿a³yby reklamowane leki.
Dziœ o ibuprofenie, niesterydowym leku przeciwbólowym, zalecanym u ludzi w
bólach ma³ego i œredniego
nasilenia, hamuj¹cym wydzielanie prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za
stany zapalne i ból.
Prostaglandyny okreœlane
s¹ mianem mediatorów zapalenia. Z ciekawych wskazañ do
stosowania ibuprofenu jest zamykanie przetrwa³ego przewodu têtniczego u dzieci - wczeœniaków. Zamiast skompliko-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2,
00-412, z³o¿ony w dniu 19 paŸdziernika 2010 r., w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
z rur PE DN 125 mm, L 29,0 m, na dzia³ce ew. nr 48/2 z
obrêbu 4-01-22 przy ul. Mehoffera, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony w dniu 18 paŸdziernika 2010 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ na dzia³kach ew. nr 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18,
21, 22, 68, 69, 70, 71, 72, 74 z obrêbu 4-06-35 w ul. Liczyd³o,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

wanej operacji serca stosuje
siê wlew do¿ylny i za³atwione.
Ibuprofen jest metabolizowany w w¹trobie i wydalany
przez nerki. W ulotce za³¹czonej do preparatu znajdziecie Pañstwo informacje o
dzia³aniach ubocznych. Proszê je w miarê swoich mo¿liwoœci zapamiêtaæ.
Odczyny skórne, uszkodzenie nerek i w¹troby, zaburzenia krzepliwoœci do skazy
krwotocznej w³¹cznie, owrzodzenie ¿o³¹dka i jelit, perforacje przewodu pokarmowego.
W praktyce oznacza to, ¿e
ka¿dym niesterydowym lekiem przeciwbólowym jesteœmy w stanie zabiæ w³asne
zwierzê, powoduj¹c krwotok
lub dziurê w przewodzie pokarmowym NAWET PO JEDNORAZOWYM PODANIU.
Czêstym b³êdem jest podawanie ca³ych tabletek kotom
lub malutkim psiakom.
Dlaczego tak siê dzieje?
Ano dlatego, ¿e profil enzymatyczny w¹troby odpowiedzialnej za usuwanie leku z organizmu jest inny ni¿ profil enzymatyczny w¹troby cz³owieka.
Wiele lat temu by³em
œwiadkiem ostrego krwotoku

u fox-terriera po jednorazowym podaniu preparatu o
nazwie Felden. Zwierzêcia
nie uda³o siê uratowaæ. Zespó³ lekarzy grochowskiej kliniki by³ w szoku nad gwa³townoœci¹ dzia³añ niepo¿¹danych tej grupy leków. Drugi
przypadek to zastosowanie
Voltarenu w postaci iniekcji u
rottweilera. Zastrzyk zrobi³ w
dobrej wierze wybitny kardiolog i pediatra. Zanim przyjecha³em, zwierzak by³ martwy.
Podane przyk³ady œmierci
zwierz¹t w moim zamierzeniu
nie s¹ po to, aby straszyæ i
demonizowaæ, ale po to, abyœcie nabyli, Szanowni Pañstwo, nawyk konsultacji ze
swoim lekarzem weterynarii
przed siêgniêciem po specyfiki ze swojej apteczki. Nasza
medycyna posiada leki o relatywnie niskiej toksycznoœci
u zwierzaków. Oczywiœcie,
maj¹ dzia³ania uboczne, ale
nie na tyle du¿e, aby po jednej czy kilku dawkach zamiast
pomóc szkodzi³y zwierzakom.
Za nami Zaduszki. Oprócz
nieocenionych ludzi odesz³y
od nas nieocenione zwierzêta. Pamiêtajmy o jednych i
drugich jak najlepiej.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu 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 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek Pana Zbigniewa
D³u¿ewskiego w³aœciciela firmy budowlanej „DZ-77”,
z³o¿onego w dniu 25.05.2010 r.;
Nr 107/CP/2010 z dnia 21.10.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego (polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej,
gazowej i energetycznej na czêœci dzia³ek nr ew. 47/8
i 48 w obrêbie 4-16-25 oraz na czêœci dzia³ek nr ew. 12,
13 i 1/4 w obrêbie 4-16-31 stanowi¹c¹ ul. Twórcz¹ na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie)
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia,
je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na
parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorkipi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Lewa strona medalu

Kulturalna (?) Warszawa
Warszawa zakwalifikowa³a
siê do fina³u konkursu o tytu³
Europejskiej Stolicy Kultury w
roku 2016 – jednego z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ kulturalnych w Unii Europejskiej.
Tytu³ ten od 25 lat przyznawany jest co roku innemu miastu,
a oprócz presti¿u przynosi konkretne korzyœci kulturalne, ekonomiczne i spo³eczne. Nie dziwi wiêc, ¿e o zwyciêstwo w konkursie zaciekle walcz¹ wszystkie bior¹ce w nim udzia³ miasta
– w tym wypadku z Polski. Z jedenastu startuj¹cych do fina³u

obok stolicy zakwalifikowa³y
siê: Gdañsk, Katowice, Lublin i
Wroc³aw. Co ciekawe, Warszawa, która wydawaæ by siê mog³a naturalnym faworytem tej rywalizacji, wcale nim nie by³a, a
niektóre media wrêcz alarmowa³y o fatalnym stanie naszych
przygotowañ. Tym bardziej wiêc
powinniœmy siê cieszyæ z sukcesu, a Hanna Gronkiewicz–
Waltz odetchn¹æ z ulg¹, ¿e uda³o jej siê unikn¹æ kompromituj¹cej pora¿ki, która w roku wyborczym mog³aby jej przynieœæ
op³akane skutki.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e to dopiero pierwszy krok i do koñcowego sukcesu jeszcze daleko, o ile
w ogóle do niego dojdzie. Przed
Warszaw¹ jest jeszcze ogrom
rzeczy do zrobienia, zw³aszcza,
¿e - jak do tej pory - kultura nie
by³a oczkiem w g³owie urzêduj¹cej pani prezydent. Ma³o tego,
w wyniku decentralizacji w³adzy
w mieœcie sprawy kultury przesz³y w gestiê burmistrzów dzielnic, a ci, jak wiadomo, podchodz¹ do tematu ró¿nie.
Zw³aszcza w obliczu kryzysu finansów miasta, kiedy to ka¿dy z
nich musi ³ataæ swoje bud¿etowe dziury. Niestety, wiêkszoœæ
zaczyna szukanie oszczêdnoœci
przede wszystkim od ciêæ w kulturze. Najnowsz¹ tego ofiar¹ sta³y siê warszawskie biblioteki, któ-

Prosto z mostu

Opium dla ludu
W kraju, w którym szaleñcy
strzelaj¹ do dzia³aczy politycznych, a dwaj kontrkandydaci w
niedawnych wyborach prezydenckich nie s¹ w stanie podaæ
sobie rêki na pogrzebie zastrzelonej ofiary, odbêd¹ siê niebawem wybory samorz¹dowe. Partia polityczna, której reprezentanci maj¹ dziœ wiêkszoœæ sejmow¹,
senack¹, urz¹d Prezydenta RP
oraz instytucje centralne, takie
jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Narodowy Bank Polski,
przystêpuje do zmasowanej
kampanii wyborczej. Chce przej¹æ ostatni sektor w³adzy publicznej, którego dziœ nie kontroluje w
ca³oœci. Kampania prowadzona
jest pod has³em „Z dala od polityki”. Hipokryzja? Niekoniecznie.
Polityka to zajmowanie siê sprawami publicznymi. Ten, kto zajmuje urz¹d publiczny i odcina siê od
s³owa „polityka”, jest hipokryt¹, ale
nadal politykiem. W demokracji
esencj¹ polityki jest debata, w wyniku której uciera siê pogl¹d, jak
nale¿y zarz¹dzaæ sprawami publicznymi. Je¿eli w wyborach liczy
siê tylko jedna Partia, debata nie
jest potrzebna. Po co debata, gdy

decyzje w sprawach publicznych i
tak podejmuje samodzielnie kierownictwo Partii? W tym sensie
wygrana jedynej Partii rzeczywiœcie oddala nas od polityki.
Obywatele maj¹ na Partiê g³osowaæ nie dlatego, ¿e prezentuje
ona takie czy inne pomys³y programowe, ani nawet nie dlatego,
¿e rekomenduje ona szczególnie
dobrych kandydatów na radnych
i prezydentów. G³osujemy na Partiê i jej kandydatów, aby do w³adzy nie powróci³ groteskowy caudillo, którego jednoczeœnie boimy
siê i wyœmiewamy. Krytykowanie
Partii nie s³u¿y debacie publicznej, lecz powrotowi caudillo. Jest
zatem szkodliwe dla Pañstwa.
W³aœciwie, mówi¹c o Partii mamy
na myœli Pañstwo. Nie nale¿y krytykowaæ, nie nale¿y dyskutowaæ.
Z billboardów patrzy na nas premier nawo³uj¹cy: „Nie róbmy polityki. Budujmy mosty!” To groteska niespotykana nawet w republikach bananowych.
Wiele razy, gdy prezentowa³em publicznie krytyczn¹ opiniê
o Partii, zakrzykiwano mnie, ¿e
jestem „adwokatem PiS-u”. To
skrajnie niesprawiedliwe: ostrze-

ga³em przed sposobem uprawiania polityki przez Prawo i
Sprawiedliwoœæ jeszcze w czasach, gdy dzisiejszy premier
opowiada³ banialuki o „przyjacio³ach z PiS-u”. Etykietowanie ka¿dego, kto krytykuje Partiê, mianem „adwokata PiS-u” jest najlepszym dowodem na to, i¿ w
Polsce, kraju w œrodku Europy,
Ÿle siê dzieje. Na razie nie w instytucjach, ale w umys³ach ludzi.
Has³o „Z dala od polityki” ma
dzia³aæ jak opium dla ludu.
Œpijcie spokojnie, Partia zatroszczy siê o wasze sprawy.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Ad personam
Nie ma ostatnio szczêœcia radny Maciejowski. W ostatnim nr
NGP zaliczy³ celn¹ odpowiedŸ na
krytykê bezczynnoœci w³adz Bia³o³êki pióra zastêpcy burmistrza
Piotra Smoczyñskiego w temacie
placów zabaw. Autor koñczy swój
list celn¹ puent¹, w której radnemu Maciejowskiemu wytyka, i¿
nie tylko jemu nie sposób wyt³umaczyæ, i¿ czarne jest czarne, a
bia³e jest bia³e. Odpornoœæ na
wiedzê radny Maciejowski udowadnia tak¿e w kolejnym swoim
felietonie „Co PO/SLD da³o Pradze”. Tu radny Maciejowski nawet nie stara siê wykazaæ swoj¹
wiedz¹ o tej czêœci Warszawy,
pisz¹c wprost, ¿e w przygotowaniu tego podsumowania waln¹
pomoc¹ s³u¿y³ mu radny PiS
dzielnicy Praga Pó³noc Pawe³ Lisiecki. Rzeczywiœcie, pomoc jest
walna. Pomocna d³oñ radnego Lisieckiego wykaza³a ignorancjê
jego kolegi z rady miasta w sprawach praskich. Móg³bym tu tak¿e na takie podsumowanie odpowiedzieæ podobnie, jak burmistrz
Piotr Smoczyñski, ¿e gdy PiS samodzielnie rz¹dzi³ na Pradze, to
rewitalizacja le¿a³a zupe³nie, a
ci¹gn¹ce siê w nieskoñczonoœæ
inwestycje to PiS-owski patent na

nicnierobienie. By³oby to jednak
za proste. Musi boleæ bardziej.
Przejê³o mnie, ¿e tak wytrawny
polityk pope³ni³ tak¹ gafê. Radny
Maciejowski, pisz¹c bowiem swój
felieton, nie posi³kowa³ siê swoj¹
w³asn¹ wiedz¹ – zosta³ napuszczony. Od dawien dawna wiadomo, ¿e wiedza zapo¿yczona jest
gorsza od zdobytej osobiœcie.
Wiedzê czerpcie z ksi¹¿ek, a nie
od bibliotekarek (z ca³ym szacunkiem dla wiedzy i zawodu bibliotekarza) mawiali na uczelni moi
mentorzy. Posi³kuj¹c siê wiedz¹
radnego Lisieckiego radny Maciejowski udowadnia, ¿e o Pradze
wie niewiele. Na pewno wie,
gdzie znajduje siê pomnik „czterech œpi¹cych” pa³a bowiem chêci¹ - jak informowa³a Gazeta Wyborcza - jego wysadzenia. Ubogie to zamiary dla tej czêœci Warszawy, któr¹ pan radny przez
cztery lata reprezentowa³ w warszawskim samorz¹dzie i nadal
ma zamiar reprezentowaæ bowiem nadal ma otwieraæ listê wyborcz¹ w okrêgu nr 6 Bia³o³êka Praga Pó³noc. Mo¿na zatem postawiæ tezê, i¿ na Pradze pan radny Maciejowski bywa rzadko. Nie
zauwa¿y³ wiêc nowo powsta³ych
placów zabaw dla dzieci, orlików

i innych boisk sportowych, rozpoczêtej budowy budynków komunalnych, rozbudowy Szpitala Praskiego, remontów dróg i chodników, trwaj¹cej rewitalizacji i doposa¿ania mieszkañ komunalnych w media, nasadzeñ zieleni
itp. Pan radny postrzega Pragê z
perspektywy koniecznoœci zburzenia pomnika „czterech œpi¹cych” i dekomunizacji ulicy D¹browszczaków. Pan radny przypomina sobie o Pradze, gdy zbli¿aj¹ siê wybory i trzeba powalczyæ o g³osy. Panie radny, ³atwiej
jest burzyæ ni¿ budowaæ; ten drugi proces wymaga myœlenia, czego i Panu ¿yczê.
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Rada wielu
nowa gazeta praska 15

Gronkiewicz–Waltz
wykoñczy³a FSO
re dopiero co w ostatnich kilku
latach zaczyna³y na nowo o¿ywaæ. By³y pieni¹dze na ich modernizacjê i budowê nowych,
komputeryzacjê i zakup nowoœci
wydawniczych. Za jakiœ czas
mog³y staæ siê nowoczesnymi
centrami dostêpu do wiedzy, informacji i kultury, bo ju¿ dziœ
czêœæ z nich takimi by³a. Za granic¹ w ka¿dym rozwiniêtym pañstwie biblioteki to miejsca, na których siê nie oszczêdza, bo odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w upowszechnianiu wiedzy, informacji,
w kszta³ceniu i aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci. I takie w³aœnie nowoczesne placówki powinny istnieæ w Warszawie,
zw³aszcza, ¿e stolicê akurat na
to staæ. Nie chodzi przecie¿ o to,
¿eby Warszawa mog³a poszczyciæ siê tytu³em Europejskiej Stolicy Kultury, ale ¿eby t¹ stolic¹
rzeczywiœcie siê sta³a. A tego nie
da siê zrobiæ obcinaj¹c pieni¹dze
na kulturê tak, jak potraktowano
chocia¿by biblioteki. Mam nadziejê, ¿e pamiêtaæ o tym bêdzie
nastêpny prezydent miasta, bez
wzglêdu na to czy bêdzie nim ponownie Hanna Gronkiewicz–
Waltz, czy Wojciech Olejniczak
- choæ akurat o niego jestem pod
tym wzglêdem spokojny.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych SLD
www.sebastianwierzbicki.pl

Fabryka Samochodów Osobowych na ¯eraniu jest dla
mnie „od zawsze” elementem
pejza¿u Warszawy. Z dzieciñstwa pamiêtam wielki ruch, który panowa³ tam, kiedy koñczy³a pracê jedna zmiana, a zaczyna³a druga. Dziœ wiem, ¿e budowa tych najnowoczeœniejszych w ówczesnej Polsce zak³adów zakoñczy³a siê jesieni¹
1951 r. Koszty ich budowy by³y
astronomiczne. 6 listopada
1951 r. o godzinie 14:00 z taœmy monta¿owej zjecha³ pierwszy wyprodukowany po wojnie
w Polsce samochód osobowy.
Tak naprawdê by³ wyprodukowany w ZSRS (jako pobieda),
a u nas doczepiono tylko odpowiednie polskie oznaczenia.
Nie zmienia to faktu, ¿e
przez ponad pó³ wieku na Pradze istnia³ wielki zak³ad przemys³owy produkuj¹cy pocz¹tkowo nowoczesne samochody,
które zna w Polsce ka¿dy. Warszawa, fiat 125p, syrena, polonez, ciekawe prototypy. Jako
dziennikarz motoryzacyjny poœwiêci³em im swego czasu wiele artyku³ów. Historia polskiej
motoryzacji jest fascynuj¹ca.
Zw³aszcza, ¿e FSO w³aœnie
przechodzi do tej historii.
Zarz¹d spó³ki zapowiedzia³
zwolnienie grupowe praktycznie ca³ej za³ogi (oko³o 1800
osób). Odprawy dla zwalnianych z pracy zostan¹ sfinansowane ze sprzeda¿y terenów.
To ponad 110 ha gruntów, których wartoœæ mo¿e wynosiæ od
1 do 3 mld z³otych. Fabryka

Samochodów Osobowych na
¯eraniu przetrwa³a absurdaln¹
politykê gospodarcz¹ PRL i
stopniowe wykañczanie jej
przez kolejne rz¹dy III RP. Brak
woli rozwoju, a mo¿e nawet
œwiadome wykañczanie polskiego przemys³u i samodzielnej myœli technicznej. Wybranie na strategicznego inwestora egzotycznej koreañskiej
spó³ki. Oddanie kontroli nad
zak³adem kapita³owi ukraiñskiemu (za czym nie pop³yn¹³
oczywiœcie kapita³ na rozwój
FSO). Ale polityki prowadzonej
przez Hannê Gronkiewicz–
Waltz i popieraj¹c¹ j¹ koalicjê
zak³ad nie wytrzyma³.
Podwy¿ka op³at za u¿ytkowanie wieczyste z 7 do 22 milionów z³otych sta³a siê gwoŸdziem do trumny FSO. Pamiêtajcie o tym Pañstwo podczas
g³osowania 21 paŸdziernika.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

POzytywnie

Wariant aspo³eczny
Jako przewodnicz¹cy Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Bia³o³êka mia³em okazjê
zapoznaæ siê kilka dni temu z
pismem, które wp³ynê³o do
urzêdu dzielnicy i ZTM, bêd¹cym desperackim protestem
kilkudziesiêciu mieszkañców
przeciwko „spo³ecznemu” wariantowi przebiegu linii tramwajowej na Nowodwory.
Jak widaæ, wariant „spo³eczny” spotka³ siê ze sprzeciwem… w³aœnie spo³ecznoœci,
a mianowicie osób mieszkaj¹cych przy ulicach Sprawnej,
Pochy³ej i Ugorek.
Wed³ug nich „wariant spo³eczny”, korzystny dla niewielkiej grupy mieszkañców jednej z ulic, dla
nich jest bardzo krzywdz¹cy zak³ada bowiem wyburzenie ich
nowo wybudowanych domów!
Takie rozwi¹zanie, oprócz
oczywistych kwestii emocjonalnych,
powodowa³oby
znaczny wzrost kosztów ze
wzglêdu na wyw³aszczenia i
rozbiórki domów. Przygotowanie nowych projektów to nowe
koszty oraz znaczne wyd³u¿enie siê realizacji inwestycji.
Mieszkañcy zauwa¿aj¹, ¿e
wszystkie realizowane obecnie
przez dzielnicê dzia³ania przy
ul. Sprawnej – jej modernizacja,
budowa kanalizacji, przebudowa linii telefonicznych i energetycznych - zmarnowa³yby siê.

W ca³ej sprawie jest niezwykle przykre, ¿e zdesperowani
mieszkañcy dowiedzieli siê o
wariancie „spo³ecznym” dopiero z prasy lokalnej i ze spotkania informacyjnego.
Dlatego chcia³bym g³oœno
zaprotestowaæ przeciwko manipulacji w wykonaniu w¹skiej
grupy osób oraz radnego dzielnicy Bia³o³êka, Wojciecha Tumasza, rzecznika SISKOM bêd¹cego wspó³autorem przedmiotowego wariantu przebiegu
linii tramwajowej. Wariantu, który raczej warto nazwaæ aspo³ecznym i mog¹cym skutkowaæ
znacznymi opóŸnieniami w budowie linii tramwajowej na Tarchomin i Nowodwory.
Sprawa jest dla Platformy
Obywatelskiej o tyle przykra,
¿e Wojciech Tumasz, jako
cz³onek stowarzyszenia SISKOM, wykorzystuj¹c nasze
zaufanie – znalaz³ siê 4 lata
temu na listach PO i zosta³ radnym. Teraz korzystaj¹c z przywilejów radnego, rozg³osu
medialnego i swojej wiedzy
dzia³a - w mojej ocenie - na
szkodê mieszkañców Bia³o³êki, wykorzystuj¹c partykularnie
sytuacjê do promocji swojej
osoby jako kandydata na radnego ze Wspólnoty Samorz¹dowej Gospodarnoœæ.
Dla wielu mieszkañców Bia³o³êki problemy komunikacyjne

i ich skuteczne rozwi¹zanie to
najwa¿niejsza sprawa. Dlatego
nigdy nie zrozumiem sposobu
myœlenia kogokolwiek, a szczególnie radnego, który popiera
dzia³ania mog¹ce skutkowaæ
jednoczeœnie wyburzeniem domów i opóŸnieniem kluczowej
dla Bia³o³êki inwestycji, jak¹
jest budowa linii tramwajowej.
Linii, która ma szansê odci¹¿yæ
komunikacyjnie ul. Modliñsk¹ i
inne ci¹gi komunikacyjne z których korzystaj¹ mieszkañcy.
Komunikacja to sieæ naczyñ
po³¹czonych; dlatego, wbrew
pozorom, budowa linii tramwajowej ma swoje istotne znaczenie dla poprawy przepustowoœci dróg tak¿e na Choszczówce, Zielonej Bia³o³êce i innych
odleg³ych od Tarchomina czêœciach naszej dzielnicy.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
www.piotrjaworski.waw.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Szanowni Pañstwo!
Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci na Radnego
m.st. Warszawy. Startujê w Wyborach Samorz¹dowych po raz
trzeci. W wyborach w 2002 r. dziêki Pañstwa g³osom, zosta³em
wybrany na funkcjê Radnego Dzielnicy Praga Pó³noc. W kolejnych
wyborach w 2006 r. dziêki g³osom mieszkañców Pragi Pó³noc i
Bia³o³êki uzyska³em zaszczytny mandat Radnego m.st. Warszawy.
Znacie mnie Pañstwo z tego, ¿e nie bojê siê wyzwañ. Jestem osob¹
niezale¿n¹, maj¹c¹ swoje zdanie. W dzia³aniach na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej najwa¿niejsza jest skutecznoœæ. Dzia³anie w opozycji
nie jest ³atwe. Mimo trudnych warunków zewnêtrznych uda³o
mi siê dla Pañstwa wiele zrobiæ. Moim marzeniem jest by zbli¿aj¹ce
siê Wybory Samorz¹dowe odbywa³y siê w oderwaniu od walki
politycznej, z poszanowaniem konkurentów politycznych. W wyborach
samorz¹dowych barwy polityczne nie powinny mieæ znaczenia, bo
przecie¿ ulica, szko³a, szpital, przedszkole nie maj¹ zabarwienia
politycznego. W dotychczasowej oœmioletniej dzia³alnoœci w
samorz¹dzie kierowa³em siê w³aœnie t¹ zasad¹.
Proszê o Pañstwa g³os i jednoczeœnie zapewniam, ¿e Wasz g³os
nie zostanie zmarnowany.

Zbigniew Adam Cierpisz

Prawo i Sprawiedliwoœæ
Wybory Samorz¹dowe 2010
nia nale¿y siê praskiej m³odzie¿y, ¿e jest tak chêtna do
pomocy innym, ¿e jest gotowa podarowaæ cz¹stkê sie-

Praski dar ¿ycia
Krew nazywana jest darem ¿ycia. Wszyscy dobrze wiemy, ¿e zapotrzebowanie na ni¹ jest ogromne, a stacje
krwiodawstwa i szpitale borykaj¹ siê z jej brakiem.
Wychodz¹c naprzeciw tym wania krwi przez m³odzie¿ z
potrzebom Wydzia³ Oœwiaty praskich szkó³ ponadgimnai Wychowania dzielnicy Pra- zjalnych.
ga Pó³noc pod honorowym
Akcja ta jest organizowapatronatem naczelnik Jadwi- na ju¿ po raz trzeci i za ka¿gi Chrobak zorganizowa³ w dym razem cieszy siê du¿ym
gmachu Zespo³u Szkó³ Nr 33 zainteresowaniem m³odzieprzy ulicy Targowej 86 w ¿y. G³ównym jej celem jest
dniach 18 i 29 paŸdziernika wsparcie Szpitala Praskiego
roku akcjê honorowego odda- w ten tak wa¿ny dar oraz za-
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chêcenie m³odych osób do
wspierania idei honorowego
krwiodawstwa. Profesjonaln¹ obs³ugê akcji zapewnia³o Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ulicy Saskiej 63. M³odzie¿, jak
w profesjonalnym punkcie,
wype³nia³a ankiety, by³a badana przez lekarza i po przetestowaniu próbki krwi kwalifikowana do jej pobrania.
Swoj¹ obecnoœci¹ i zapa³em
do oddawania krwi praska
m³odzie¿ udowodni³a dojrza³oœæ i wra¿liwoœæ na potrzeby innych ludzi. Nale¿y
zaznaczyæ tak¿e, ¿e dyrektorzy, Zespo³u Szkó³ Nr 40
im. Stefana Starzyñskiego
Beata Doroœ-WoŸniak i Zespo³u Szkó³ Nr 33 Marek Tomasiewicz dali przyk³ad
przyby³ym uczniom i honorowo oddali krew.
Nad akcj¹ przez ca³y czas
czuwa³a Jadwiga Chrobak
Naczelnik WOW Praga Pó³noc i opiekun Szkolnego
Ko³a PCK przy ZS 40 Jan
Kisiel.
W honorowym oddawaniu
krwi wziê³o udzia³ mnóstwo

m³odzie¿y, jednak nie wszystkim uda³o siê zakwalifikowaæ
ze wzglêdu na stan zdrowia.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby
po³¹czyæ dzia³ania ró¿nych
instytucji, by poprawiæ stan
zdrowia m³odzie¿y na Pradze
Pó³noc. Rozpoczête zosta³y
ju¿ rozmowy z Wydzia³em
Promocji Zdrowia.
Planowana jest kolejna
edycja wiosn¹ 2011 roku. Jeden z uczestników stwierdzi³: „Nic nie tracê oddaj¹c
krew, a mam œwiadomoœæ,
¿e moja krew mo¿e komuœ
uratowaæ ¿ycie. Na pewno
wiosn¹ tak¿e wezmê udzia³
w takiej akcji”. Wiele uzna-

bie, aby nieœæ pomoc innym
ludziom w ratowaniu ich
zdrowia i ¿ycia.
Beata Doroœ - WoŸniak

