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Dwa testamenty
- widmo eksmisji
Na trop tej sprawy trafiliœmy jako pierwsi przed laty.
Powracamy do niej systematycznie, choæ bardzo chcielibyœmy, by znalaz³a fina³ zadowalaj¹cy pokrzywdzonych.
Niestety, nic na to nie wskazuje. Fa³szywy testament i
zagarniête na jego podstawie kamienice przy Tykociñskiej, prawomocny wyrok potwierdzaj¹cy fa³szerstwo i
sprzeda¿ ukradzionych kamienic deweloperom. Prawdziwy
testament i prawowita spadkobierczyni, która nie jest w
stanie wykonaæ ostatniej woli testatorki.
Za tym wszystkim kryje siê ciu lat, w których wyremondodatkowo dramat lokatorów, towanie czêsto w³o¿yli w³aktórzy z dnia na dzieñ stanêli sne, niema³e pieni¹dze.
wobec perspektywy p³acenia
Przypomnijmy pokrótce tê
horrendalnie wygórowanych historiê. S¹d stwierdzi³ ewiczynszów. W majestacie pra- dentne fa³szerstwo testamenwa, które nie odnosi siê do tu bêd¹cego w posiadaniu
faktu kradzie¿y, czêœæ lokato- Miros³awa Krzeszewskiego,
rów stanê³a wobec realnej na podstawie którego wszed³
groŸby eksmisji z mieszkañ, w posiadanie kamienic przy
które zajmuj¹ od kilkudziesiêdokoñczenie na str. 2

Karnawa³owy Dzieñ Uœmiechu
dla dzieci
25 lutego w godz. 9.00-20.00
i 2 marca w godz. 9.00-20.00
ul. Targowa 2, tel. (22) 618-40-50
www.demeter.com.pl

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
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Targówek
ul. Motycka 17

Têczowy Domek
- ¯³obek
ul. Zdziarska 26

Bia³o³êka
ul. Zdziarska 26

tel. 663 304 304
PROMOCJA - do koñca marca bez wpisowego!

BEZP£ATNE - przegl¹dy jamy ustnej
- instrukta¿ mycia z¹bków
- upominki dla wszystkich

20% ZNI¯KI - kolorowe wype³nienia
- fluoryzacja i lakierowanie z¹bków
- ekstrakcja mlecznych z¹bków

Zdrowa gmina
- zdrowa Polska
BARC

Wyœcig z czasem
9 lutego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy w PKiN przy pl. Defilad 1 wy³o¿one zosta³y do publicznego wgl¹du projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego ró¿nych rejonów
stolicy. Wœród projektów nowych planów terenów Bia³o³êki
jest MPZP Winnicy, ale nie ma planu Anecina Pó³nocnego.
Miejscowy plan zagospoda- ne. W Bia³o³êce, na terenie
rowania przestrzennego to klu- ograniczonym ulicami Moczowy dokument dla inwesto- dliñsk¹, Poetów, Mehoffera i
rów, planuj¹cych budowê na Leœnej Polanki, firma BARC
danym terenie. Plan zagospo- chce zbudowaæ ogromne osiedarowania przestrzennego dle z 18-piêtrowym i dwoma
okreœla warunki zabudowy, 35-piêtrowymi wie¿owcami.
które musz¹ byæ respektowadokoñczenie na str. 7

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!

Dialog
o œrodkach unijnych
Na drugim w tym roku posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc zajêto siê problemem pozyskiwanie œrodków z funduszy unijnych. W
odczuciu strony spo³ecznej dzia³ania urzêdu s¹ w tej mierze daleko niewystarczaj¹ce, co odbija siê tak¿e w miejskich statystykach, gdzie Praga Pó³noc znajduje siê na
szarym koñcu.
Po raz pierwszy w posiedzeDzielnica fundusze unijne
niu komisji uczestniczy³a wice- pozyskuje przede wszystkim
burmistrz Katarzyna £êgie- na rewitalizacjê, która jest na
wicz, która bêdzie reprezento- Pradze Pó³noc niezbêdna,
waæ w niej zarz¹d dzielnicy.
dokoñczenie na str. 12

Ka¿dego roku 14 tys. Polek dowiaduje siê, ¿e ma raka
piersi, ponad 4,5 tys. z nich umiera. Rak szyjki macicy
zabiera rokrocznie ponad 1700 kobiet, po³owê z tych,
które zachorowa³y na ten typ nowotworu. Rak jelita
grubego uœmierca co roku 9 tys. osób, z 13 tys., które
nañ zachorowa³y. Te przera¿aj¹ce statystyki mog³yby
ulec radykalnej zmianie na lepsze, gdybyœmy regularnie
siê badali.
Propagowaniu idei profilak- w konkursie wziê³o udzia³ 80
tyki nowotworowej, która gmin z województwa mazom.in. polega na wczesnym wieckiego. Pierwsze miejsce
wykrywaniu choroby, s³u¿y i miano zdrowych przypad³o
konkurs Zdrowa Gmina. W³a- gminom - Paprotnia i Wodyœnie ruszy³a jego II edycja. nie. To one odnotowa³y najOrganizator konkursu – Pol- wiêkszy odsetek osób, które
ska Unia Onkologii – zachê- zg³osi³y siê na badania przecony sukcesem pilota¿owej siewowe, finansowane przez
edycji, zdecydowa³ o powtó- Narodowy Fundusz Zdrowia
dokoñczenie na str. 12
rzeniu akcji. W ubieg³ym roku

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
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N
protezy nylonowe
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)
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Dwa testamenty
- widmo eksmisji
dokoñczenie ze str. 1

Tykociñskiej 30 i 40, przez lata
zarz¹dzanych przez ZNK Targówek. Oskar¿ony zosta³ skazany
na 2 lata pozbawienia wolnoœci
w zawieszeniu. S¹d uzna³ prawdziwoœæ testamentu, który mia³a w swoim domowym archiwum
bratanica testatorki Florentyny
Krzeszewskiej. W myœl owego
testamentu budynki przy Tykociñskiej mia³y zostaæ przekazane instytucjom koœcielnym. Tu¿
przed zapadniêciem wyroku,
oskar¿ony Miros³aw Krzeszewski przekaza³ jeden z budynków
swojej córce, zaœ ta szybko
sprzeda³a go deweloperowi.
Drugi budynek zosta³ przekazany ziêciowi oskar¿onego. Ten
równie¿ szybko pozby³ siê budynku, sprzedaj¹c go innemu
deweloperowi. Wszyscy zainteresowani oczekiwali, ¿e trwaj¹ce postêpowanie s¹dowe i prawomocny wyrok powstrzymaj¹
bezprawn¹ sprzeda¿ kamienic,
¿e zadzia³aj¹ w tej sprawie odpowiednie urzêdy i instytucje.
Tak siê nie sta³o. Deweloperzy
nabyli kamienice i bardzo szybko podwy¿szyli czynsze – z 6,5
z³ na 37 z³ za m2! – Nie jesteœmy w stanie udŸwign¹æ takich
czynszów, a przecie¿ trzeba do

tego doliczyæ media. Nasze
koszty s¹ identyczne jak w przypadku wynajmu mieszkañ na
wolnym rynku. Za 40-metrowe
mieszkanie trzeba p³aciæ 1500
– 1600 z³. W wyremontowanie
tych mieszkañ w³o¿yliœmy czêsto swoje ciê¿ko zarobione pieni¹dze. Mamy s¹dowe sprawy
o zap³atê, czêœæ z nas ma sprawy o eksmisje. Deweloperzy,
którzy zarz¹dzaj¹ naszym budynkiem (Tykociñska 40) nie
przedstawili nam ¿adnych specyfikacji, za co i ile p³acimy.
Ewidentnie wszystko zmierza
do tego, by siê nas pozbyæ, wyrzucaj¹c na bruk i sprzedaæ nasze mieszkania za ciê¿kie pieni¹dze – mówi¹ mieszkañcy.
Deweloper, który naby³ dom
przy Tykociñskiej 40 figuruje ju¿
w ksiêdze wieczystej jako jej
w³aœciciel, pomimo i¿ naby³ budynek pochodz¹cy z kradzie¿y.
Nie ma mo¿liwoœci podwa¿enia
tego zapisu, bowiem deweloper
t³umaczy, ¿e nabywaj¹c kamienicê nie mia³ œwiadomoœci, i¿
pochodzi ona z kradzie¿y, zatem
kupi³ nieruchomoœæ w dobrej
wierze. – Jeœli ktoœ kupi samochód pochodz¹cy z kradzie¿y, to
czy prokurator siê z nim cacka?

Kto pyta - nie b³¹dzi

K¹ty Grodziskie
W poprzednim wydaniu opisa³em spotkanie z mieszkañcami Osiedla przy Rzeczce na ul.
Berensona. Przez te dwa tygodnie rozmawia³em w tej sprawie z w³adzami dzielnicy i
urzêdnikami w mieœcie. Otrzyma³em te¿ odpowiedŸ na napisan¹ w tej sprawie interpelacjê.
W œlad za t¹ korespondencj¹ i
nowymi informacjami, przygotowa³em kolejne pismo w tej
sprawie. „Kropla dr¹¿y ska³ê” i
wierzê, ¿e w finale rozwi¹¿emy
pal¹cy problem mieszkañców.
Przy okazji spotkañ nasuwa
mi siê jednak refleksja. W potocznej wiedzy urzêdników,
mieszkañcy tylko ¿¹daj¹, widz¹
swój interes nie bacz¹c na realia bud¿etu, procedur. Po tych
ju¿ prawie kilkunastu spotkaniach widzê, ¿e prawda jest zupe³nie inna. Mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi i Targówka w którymi
mia³em przyjemnoœæ widzieæ siê
podczas wizyt w ich okolicy lub
podczas dy¿uru nie oczekuj¹ cudów, chc¹ dzia³ania, pomocy.
Doskonale wiemy, ¿e nie da siê
w warunkach napiêtego bud¿etu „wyczarowaæ” dodatkowych
kilku milionów na budowê nowych dróg. Ale zaczynaj¹c teraz,
krok po kroku poprawimy sytuacjê. Chcê bardzo podziêkowaæ
za takie rozs¹dne podejœcie.

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

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

Obieca³em Pañstwu relacjê
ze spotkañ z mieszkañcami ul.
K¹ty Grodziskie i ul. Wyszkowskiej. W obu towarzyszy³a mi
Agnieszka Borowska – radna
dzielnicy oraz Jolanta ¯ejmo –
cz³onkini Platformy Obywatelskiej na Bia³o³êce. Mieszkañcy
zwrócili nasz¹ uwagê na odpowiedni¹ koordynacjê i mo¿liwe
przyspieszenie budowy oœwietlenia, chodników i zmianie charakteru ulicy w momencie oddania do u¿ytku osiedla Zielona
Dolina, w którym mieszkaæ bêdzie 5 tysiêcy ludzi. Ju¿ w tej
chwili ul. K¹ty Grodziskie to ruchliwa ulica. Kiedy jednak codziennie jeŸdziæ bêdzie têdy
jeszcze oko³o 2 tysi¹ce samochodów potrzeby mieszkañców,
dziœ g³oœno wypowiadane, jeœli
nie bêd¹ spe³nione, stan¹ siê
olbrzymim problemem. A jest
jeszcze trochê czasu i mo¿emy
przygotowaæ ten teren pod
przysz³y rozwój. Mieszkañcy
zgodzili siê oddaæ czêœæ swojego terenu i na w³asny koszt
przebudowaæ ogrodzenie, aby
zrobiæ miejsca na chodnik i
oœwietlenie ulicy. Bezpieczeñstwo jest bowiem najwa¿niejsz¹
kwesti¹. Oœwietlenie powinno
byæ wybudowane do koñca ulicy, aby nie robiæ dwa razy tej
samej pracy i za³atwiæ sprawê
taniej i przy jednej okazji. Brak
chodników odczu³em na w³asnej skórze, chcia³em bowiem
przejœæ trasê, jak¹ codziennie
musz¹ pokonywaæ mieszkañcy
tej okolicy. Nie ma lepszego
sposobu na poznanie problemu. Mimo weekendu, samochody jeŸdzi³y praktycznie nonstop, a o perspektywie ju¿
wspomina³em. W planie remontów, ul. K¹ty Grodziskie nie
mo¿e byæ pominiêta i w tym tygodniu bêdê pyta³ o zakres
prac, tak aby postulaty mieszkañców by³y wziête pod uwagê.

Samochód jest konfiskowany, a
ten, kto go kupi³, traci pieni¹dze
i na nic siê nie zda t³umaczenie,
¿e nie wiedzia³ o tym, ¿e samochód jest trefny. Deweloper dobrze wiedzia³, ¿e kamienica zosta³a bezprawnie zagarniêta. O
sfa³szowanym testamencie pisa³o wiele gazet, interesowa³y
siê nim telewizje. O tej sprawie
by³o g³oœno. Naprawdê nie
mogê poj¹æ, jakim prawem dzieje siê to bezprawie – mówi jedna z lokatorek Tykociñskiej 40.
Dziœ istotnie bêdzie bardzo
trudno podwa¿yæ prawo w³asnoœci kamienicy. Dokonano ju¿
bowiem nowego wpisu w ksiêdze wieczystej, na rzecz dewelopera, pomimo i¿ spadkobierczyni testatorki (dysponuj¹ca
prawdziwym testamentem) zastrzeg³a w s¹dzie wstrzymanie
wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z
zak³adaniem i wpisem do ksi¹g
nieruchomoœci i gruntów po³o¿onych przy Tykociñskiej 40.
Do tej sprawy z pewnoœci¹
bêdziemy powracaæ.
(egu)
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

O ka¿dym spotkaniu móg³bym
pisaæ d³ugo, ale muszê respektowaæ zasady wydawnicze. W
tym wydaniu niestety nie zmieœci³em opisu spotkania na ul.
Wyszkowskiej, ale obiecujê, ¿e
ju¿ za dwa tygodnie zamieszczê z niego relacjê i opiszê spotkanie na Targówku ze wspólnotami na ul. Janinówka 47 i
Gajkowicza 19. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu i spotkania podczas dy¿uru 1 marca o
godzinie 18.00 w pok. 2020 na
20 piêtrze PKiN.
Dariusz Dolczewski

Dlaczego tutaj? Bia³o³êka i jej mieszkañcy

W Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul. Van Gogha 1 mo¿na ogl¹daæ wystawê zdjêæ z konkursu fotograficznego pt.
„Dlaczego tutaj? Bia³o³êka i jej mieszkañcy”, zorganizowanego przez urz¹d dzielnicy.
Otwarcie wystawy odby³o zdjêcia wykonane przez
siê 8 lutego w sali konferencyj- mieszkañców Bia³o³êki oraz jej
nej bia³o³êckiego ratusza, a przyjació³.
nastêpnie ekspozycja przenioFotografie pokazuj¹ Bia³o³ês³a siê do BOK-u. To ju¿ trze- kê jako dzielnicê kontrastów. Z
cia edycja konkursu i trzecia jednej strony, na przyk³adzie
wystawa, na któr¹ sk³adaj¹ siê zdjêæ skateparku przy ul. Odkrytej czy remontowanego mostu nad Kana³em ¯erañskim
widzimy nowoczesnoœæ i rozmach inwestycyjny (jedno ze
zdjêæ nosi nawet tytu³ „Wszêdzie siê coœ buduje”). Z drugiej
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwstrony - na zdjêciach wiœlanych
ca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
brzegów, stawów, ³¹k i leœnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
duktów - dzielnica jawi siê nam
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
jako ostoja zieleni i spokoju poi zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
œród wielkomiejskiego gwaru
Warszawy. Uczestnicy konkurNr 80 poz. 717 ze zm.)
su równie chêtnie fotografowali
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
bia³o³êck¹ przyrodê, jak i wiel¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
kie budowy.
na wniosek:
Jury konkursu pod przewodMiejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
nictwem Micha³a Browarskiew m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5,
go, cz³onka Zwi¹zku Polskich
02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 03.02.2011 r. w sprawie
Artystów Fotografików oraz
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
Miêdzynarodowego Stowarzyna budowie kana³u œciekowego (DN 0,20 m; L ca 300m)
szenia Dziennikarzy w Brukseli
mia³o trudne zadanie, gdy¿
wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ulicy
poziom zdjêæ w tym roku by³
Myœliwskiej od projektowanego kana³u œciekowego w
bardzo wyrównany. Spoœród
ulicy Brzeziñskiej, na czêœci dzia³ek ew. nr 14/25, 14/29

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

i 27 z obrêbu 4-17-05 oraz na czêœci dzia³ki ew. nr 33
z obrêbu 4-17-06, 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 siedzibie Wydzia³u,
ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
- poniedzia³ki w godz. 10.00-16.00 oraz w czwartki w
godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach mo¿na uzyskaæ
równie¿ informacje telefoniczne, pod numerem telefonu
(22) 51-03-198.

90 nades³anych prac przyznano 3 nagrody g³ówne oraz 7
wyró¿nieñ. Nagrody zdobyli:
1. Norbert Konarzewski za
zdjêcia „Offroad” oraz „Skrzydlaci mieszkañcy”
2. Ma³gorzata Brus za zdjêcie „Zuzia z Henrykowa”
3. Izabela Szeligowska za
zdjêcie „Skatepark Bia³o³êka –
nocna jazda na desce”
Wyró¿nieni zostali: Karina
Szczepaniuk, Ma³gorzata Lusar, Agnieszka Kaczmarska,
Robert Janowski, Cyprian Wawer, Przemys³aw Skroñski i
Marek Matych.
Koñcz¹ca wernisa¿ prezentacja zdjêæ konkursowych,
zmontowanych w formie filmu,
stanowi³a œwietny materia³ promuj¹cy Bia³o³êkê jako nowoczesn¹, szybko rozwijaj¹c¹ siê
dzielnicê Warszawy, gdzie dobrze siê mieszka i mo¿na wypocz¹æ na ³onie natury, i odpowiada³a równoczeœnie na
tytu³owe pytanie.
Wystawê fotografii z konkursu „Dlaczego tutaj? Bia³o³êka i jej mieszkañcy”
mo¿na ogl¹daæ w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury do 15
marca.
Joanna Kiwilszo

Wspólna sesja: VII sesja Rady Targówka – VI sesja Rady Bia³o³êki

Metro na Targówek!
11 lutego radni dwóch prawobrze¿nych dzielnic Warszawy spotkali siê w ratuszu Targówka, by wspólnie zaapelowaæ do w³adz miasta o priorytet budowy II linii metra dla pó³nocno-wschodnich terenów
stolicy. 18 radnych Bia³o³êki z
przewodnicz¹cym Paw³em Tyburcem i 22 radnych Targówka z przewodnicz¹cym Zbigniewem Poczesnym jednomyœlnie przyjê³o „Stanowisko”,

PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach
- konsolidacyjny
- hipoteczny
- dla firm bez ZUS i US
• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25
- obok US Praga Pd.
tel. 22 494 30 95, 790 760 460

w którym wnioskuj¹, by do budowy odcinka wschodniego
pó³nocnego A (od szlaku ze
stacj¹ B16 Dworzec Wileñski
do stacji B22 Bródno) przyst¹piæ niezw³ocznie po zakoñczeniu budowy odcinka Centralnego C (od stacji B10 Rondo Daszyñskiego do stacji B16 Dworzec Wileñski). Z tego odcinka
korzystaæ bêd¹ mieszkañcy
Targówka, Bia³o³êki i Pragi Pó³noc. Na Targówku zameldowanych jest 125 tysiêcy mieszkañców, na Bia³o³êce ok. 90
tysiêcy zameldowanych i kilkadziesi¹t tysiêcy bez oficjalnego meldunku, korzystaj¹cych z
komunikacji zbiorowej. Metrem
bêd¹ mogli bezkolizyjnie i
szybko dojechaæ do centrum.
Uczestnicz¹cy w sesji burmistrzowie: Jacek Kaznowski
(Bia³o³êka) i Grzegorz Zawistowski (Targówek) podkreœlali, ¿e jak najszybsza budowa
metra na Targówek poprawi
tak¿e skomunikowanie inten-

sywnie rozwijaj¹cych siê rejonów podwarszawskich. Zgodnie poparli Macieja Jankiewicza, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Targówek, który bardzo krytycznie oceni³ pomys³ budowy metra „systemem
ateñskim”: 3 stacje na Bemowo, 3 stacje na Targówek. To
wersja nie do przyjêcia. Maciej
Jankiewicz apelowa³ o
uwzglêdnienie argumentów
merytorycznych. Przypomnia³,
¿e w³aœnie w prawobrze¿nej
czêœci Warszawy bêd¹ najwiêksze potoki pasa¿erskie.

O opiniê na temat dyskusji radnych zapytaliœmy prezesa
stowarzyszenia Spo³ecznego Komitetu Budowy Metra, Andrzeja Rogiñskiego:
Przede wszystkim nale¿y zapytaæ Prezydenta Warszawy o
wysokoœæ œrodków finansowych, które miasto gotowe jest przeznaczaæ w kolejnych latach na projekt i wykonanie pozosta³ej
czêœci II linii metra. Istotne jest równie¿ przyjêcie hipotezy o
wysokoœci wsparcia inwestycji œrodkami Unii Europejskiej. W
przypadku niedoboru œrodków trzeba bêdzie dokonaæ wyboru,
ustaliæ kolejnoœæ budowy stacji tej linii. OdpowiedŸ powinna
wynikaæ z wagi argumentów.

VI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Du¿o zgody, jeden spór
2,5-godzinne obrady 11 lutego prowadzi³ przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny. Frekwencja by³a zmienna: 18 – 21
radnych. Z proponowanych 18 uchwa³ skreœlono 3, podjêto
14, jedn¹ popar³a w g³osowaniu tylko jedna osoba.
W pierwszej uchwale, której kowe œrodki finansowe do dysprojekt pozytywnie zaopiniowa- pozycji dzielnicy, w wysokoœci
³a komisja bud¿etu i finansów, 1 149 358 z³, przeznaczone
dokonano zmian w za³¹czniku bêd¹ m.in. na zap³acenie oddzielnicowym do bud¿etu m.st. szkodowañ z tytu³u wyw³aszczeWarszawy na rok 2001: plan do- nia dzia³ek, niezbêdnych do buchodów z tytu³u podatku od nie- dowy ulic: prace przygotowawruchomoœci zwiêkszono o kwo- cze budowy ul. Nowo Trockiej
tê 650 000 z³ na zabezpieczenie (306 575 z³); I etap budowy ul.
op³aty podatku od nieruchomo- Codziennej (450 014 z³), budoœci, bêd¹cych w³asnoœci¹ lub wy ul. Remontowej (73 404 z³).
wspó³w³asnoœci¹ m.st. Warsza- Ponadto, o 180 000 z³ zwiêkszowy. Uchwa³ê popar³o 18 radnych, no œrodki na realizacjê projektu
2 wstrzyma³o siê od g³osu.
„Ciep³o sieciowe w budynkach
Równie¿ 2 radnych wstrzy- komunalnych” (budynek przy ul.
ma³o siê od g³osu, a 19 – popa- Smoleñskiej 76); o 70 000 z³
r³o kolejn¹ zmianê za³¹cznika, zwiêkszono œrodki na likwidacjê
wprowadzon¹ na pocz¹tku ob- istniej¹cych hydroforni przy ul.
rad na wniosek burmistrza Grze- Wêgrowskiej 2, Smoleñskiej 79B
gorza Zawistowskiego. Dodat- i Or³owskiej 4. Przywrócono za-

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, ¿e na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., z siedzib¹ pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa,
zosta³a wydana DECYZJA Nr 11/CP/2011 z dnia
15.02.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
w ul. Misia Uszatka na dzia³kach nr ew. 45/2, 44/15,
45/21, 45/18 z obrêbu 4-16-96 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ
interesantów - poniedzia³ki w godz. 10.00-16.00 oraz
w czwartki w godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach
mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczne, pod
numerem telefonu (22) 51-03-198.

Witold Roszak, przewodnicz¹cy komisji inwestycyjnej
Rady Dzielnicy Bia³o³êka podniós³ argument spo³eczny: wielu mieszkañców odczuwa, ¿e
ich dzielnica to Warszawa drugiej kategorii, a Zielonej Bia³o³êki – nawet trzeciej kategorii.
„Stanowisko” zostanie przekazane prezydentowi m.st.
Warszawy i Radzie Warszawy.
Obecna na sesji wiceprzewodnicz¹ca Rady Warszawy Ligia
Krajewska z³o¿y³a obietnicê, ¿e
radni bêd¹ pracowaæ, by wniosek Targówka i Bia³o³êki zosta³
zrealizowany. Zapewne popr¹
go tak¿e uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji radni Rady Warszawy: wiceprzewodnicz¹cy
Sebastian Wierzbicki i Dariusz
Dolczewski.
K.

dania: przebudowa VIII Ogrodu
Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13 (wykonanie nawierzchni syntetycznej – bezpiecznej –
na placu zabaw, za 119 560 z³
oraz zagospodarowanie zieleni
miejskiej (otoczenie Kana³ów:
Bródnowskiego, Bystra i Drewnowskiego – przy³¹czenie instalacji elektrycznej do fontanny
oraz sporz¹dzenie aktu notarialnego wraz z wykupem gruntów,
po³o¿onych wzd³u¿ Kana³u
Bródnowskiego), za 19 805 z³.
Za³¹cznik do kolejnej
uchwa³y - 170-stronicowe
„Sprawozdanie z wykonania
za³¹cznika dzielnicy Targówek
do bud¿etu m.st. Warszawy za
rok 2010” by³o omawiane na
posiedzeniach komisji. Na sesji pozytywne opinie przekazali
przewodnicz¹cy 6 komisji:
bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, sportu i rekreacji,
edukacji i kultury, gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej,
infrastruktury, inwestycji i
ochrony œrodowiska oraz bud¿etu i finansów. Bud¿et zosta³
wykonany w 114%, wydatki
ogó³em w 97,53%. Za przyjêciem sprawozdania g³osowa³o 16 radnych, 1 by³ przeciwny, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
W dalszej czêœci sesji radni
rozpatrzyli jeszcze jedno, o
wiele skromniejsze sprawozdanie – z realizacji sprzeda¿y
lokali mieszkalnych w trybie
bezprzetargowym w roku
2010. Plan zak³ada³ sprzeda¿
100 lokali na rzecz ich najemców; sprzedanych zosta³o 112 lokali, dochód wynosi
2 905 783,73 z³, a pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego netto 19 896,68
z³. Komisja gospodarki komunalnej i mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowa³a projekt.
Uchwa³ê popar³o 14 radnych,
7 wstrzyma³o siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 20 g³osami
radni podjêli uchwa³ê, wprowadzaj¹c¹ zmiany w uchwale z
6.02.2008 r. o powo³aniu M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Targówek oraz jej statutu. Za³¹cznik do uchwa³y zawiera aktualny wykaz gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych na terenie Targówka. W sk³ad MRT

wchodzi po dwóch przedstawicieli ka¿dej z tych placówek.
Na pytanie o roczny koszt
obs³ugi MRT pad³a odpowiedŸ
¿e to koszty wody mineralnej i
udostêpnianie sali nr 321 raz
na miesi¹c, z dodatkiem: „M³odzi ucz¹ siê samorz¹dnoœci,
podsuwaj¹ nam pomys³y”.
M³odzie¿owe rady s¹ te¿ w innych dzielnicach.
Wiele pytañ i d³ug¹ dyskusjê wywo³a³ projekt uchwa³y w
sprawie zwiêkszenia na terenie Targówka liczby punktów
sprzeda¿y napojów, zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z
wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y – ze 190 do
220 punktów. Zarz¹d dzielnicy uzasadnia³ propozycjê tym,
¿e 12 podmiotom koñczy siê
koncesja, a nowe – z³o¿y³y
wnioski o zezwolenie. Komisja
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zaopiniowa³a projekt
uchwa³y pozytywnie. Opinia
Rady Dzielnicy musia³a trafiæ
do Urzêdu Miasta do 15 lutego.
Krytyczne uwagi o projekcie
uchwa³y wyrazili na sesji: Maciej
Jankiewicz, Marcin Sk³odowski,
Ma³gorzata Zieliñska, Grzegorz
Golec, Krzysztof Sirko, Mi³osz
Stanis³awski, Agnieszka Kaczmarska, Krzysztof Miszewski.
Przypomniano m.in. ustawê o
wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
Narodowy Program Profilaktyki,
interwencje mieszkañców, interpelacje o zwiêkszenie liczby
patroli; poproszono o mapkê
punktów sprzeda¿y alkoholu.
Burmistrz Zawistowski apelowa³ o powa¿n¹ i merytoryczn¹,
a nie populistyczn¹ dyskusjê: z
powo³anej ustawy wynika, ¿e
walkê z alkoholizmem finansuje siê ze sprzeda¿y alkoholu; w
porównaniu z innymi dzielnicami Targówek nie ma wiod¹cego
miejsca pod wzglêdem liczby
punktów sprzeda¿y. W g³osowaniu uchwa³a zyska³a poparcie 1
osoby, 14 radnych by³o przeciw,
4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Do pozytywnej jednomyœlnoœci radni wrócili przy projekcie
uchwa³y w sprawie przekazania Bibliotece Publicznej w
dzielnicy Targówek przejêtego
maj¹tku polikwidacyjnego filii
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Bartniczej 8.
To kolejny etap procedury przejêcia biblioteki w gestii Samo-
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Razem - w sprawie metra
Na po³¹czonej sesji Rad Bia³o³êki i Targówka, samorz¹dowcy obu dzielnic uchwalili wspólne stanowisko w sprawie budowy metra dla pó³nocno-wschodnich terenów Warszawy. O
szanse powodzenia dla tej inwestycji w przysz³oœci pytamy
Jacka Kaznowskiego, burmistrza Bia³o³êki.
- Jeœli chodzi o sprawê me- jednobrzmi¹cym stanowisku
tra w prawobrze¿nej czêœci Rad Bia³o³êki i Targówka znaWarszawy, to jak wiadomo trwa laz³ siê zapis wnioskuj¹cy o
budowa centralnego odcinka C przyst¹pienie – tu¿ po zakoñII linii metra od stacji B-10 - czeniu budowy odcinka, o któRondo Daszyñskiego do stacji rym wspomnia³em - do budowy
B-16 - Dworzec Wileñski. W odcinka pó³nocno – wschodniego A II linii metra, od stacji Dworzec Wileñski do stacji B-22 –
rz¹du Wojewódzkiego – na Bródno. Nasze stanowisko jest
rzecz biblioteki dzielnicowej. zasadne z wielu powodów. Daje
Opinia komisji edukacji i kultu- szansê skomunikowania z cenry by³a pozytywna, w g³osowa- trum Warszawy Bia³o³êki i Tarniu uchwa³ê poparli wszyscy gówka, a tak¿e miast i gmin
oœciennych – Marek, Legionoobecni radni – 18 osób.
Seria uchwa³, dotycz¹cych wa, Zegrza, Serocka, z których
sk³adów osobowych komisji, roz- przecie¿ wiele osób doje¿d¿a
poczê³a siê od Komisji Rewizyj- do pracy w stolicy. Tramwaj kurnej. W jej sk³ad musz¹ wejœæ suj¹cy po trasie Mostu Pó³nocprzedstawiciele wszystkich klu- nego i szybka kolej miejska tylbów radnych. Dotychczas zg³o- ko czêœciowo rozwi¹¿¹ probleszone zosta³y kandydatury z klu- my z dojazdem do centrum z
bu PO: Barbary Wayda-Bartyzel, naszej czêœci Warszawy, metro
Krzysztofa Miszewskiego, Mi- by³oby dodatkowym, bardzo pocha³a Jamiñskiego. Pismo klubu trzebnym elementem systemu
PiS przewodnicz¹cy Zbigniew komunikacyjnego. Trzeba myPoczesny otrzyma³ na kwadrans œleæ przysz³oœciowo, a wszystprzed rozpoczêciem sesji, zarz¹- ko wskazuje na to, ¿e bardzo
dzi³ wiêc przerwê w obradach i dynamiczny rozwój tej czêœci
zaprosi³ przewodnicz¹cych klu- stolicy sprawi, i¿ zamieszkiwaæ
bów na rozmowê w celu rozwi¹- j¹ bêdzie blisko 400 tys. osób.
Jeœli ktoœ dziœ pyta mnie o
zania tej kwestii. Po przerwie
poinformowa³, ¿e nie uzyskano szanse powodzenia naszych
porozumienia, wiêc zapropono- zabiegów w sprawie nowej liwa³ skreœlenie 3 punktów po- nii metra, to odpowiadam, ¿e
rz¹dku dziennego, dotycz¹cych jest stanowczo za wczeœnie,
komisji rewizyjnej. 15 radnych by o tym mówiæ. Jesteœmy na
by³o „za”, 1 – „przeciw”, 4 – etapie zwrócenia uwagi w³adz
wstrzyma³o siê od g³osu.
miasta na ten problem. PrzyW pierwszym glosowaniu nie pominam, ¿e to sto³eczne w³aby³o kandydatów na wiceprze- dze s¹ dysponentem œrodków
wodnicz¹cych komisji bezpie- i to one decyduj¹ o inwestyczeñstwa i porz¹dku publiczne- cjach ogólnomiejskich, a decygo. Po przerwie na te funkcje zja zapadnie na podstawie
zostali wybrani: Krzysztof Sir- przeprowadzonych analiz.
ko i Ma³gorzata Zieliñska.
Notowa³a El¿bieta Gutowska
W wyniku kolejnych g³osowañ, na wiceprzewodnicz¹cych
komisji wybrani zostali: Bartosz
Szajkowski - komisja gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
Jacek Duczman – komisja edukacji i kultury; Andrzej Gapys –
komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska; Renata Micha³owska – komisja sportu i rekreacji; Karolina Obrok –
komisja samorz¹du i dialogu
spo³ecznego.
W ostatniej uchwale powo³ano Marcina Sk³odowskiego
do sk³adu 3 sta³ych komisji:
bud¿etu i finansów, edukacji i
kultury oraz infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska
Ze wzglêdu na krótki czas,
jaki pozosta³ do rozpoczêcia
wspólnej sesji z Rad¹ Dzielnicy Bia³o³êka, Zbigniew Poczesny poprosi³ o maksimum 2minutowe wyst¹pienia w „Interpelacjach i wnioskach”. Odpowiedzi cz³onków zarz¹du dzielnicy te¿ by³y krótkie, w kilku
przypadkach poproszono o pisemne zg³oszenie sprawy.
K.
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Czy by³y nieprawid³owoœci
wyborcze w Bia³o³êce?
Poprosiliœmy burmistrza Jacka Kaznowskiego, o komentarz do sprawy rzekomych nieprawid³owoœci podczas
tworzenia okrêgów wyborczych w Bia³o³êce. Dotarliœmy
do informacji o tym, ¿e okrêgi wyborcze w tej dzielnicy
by³y niejako dopasowywane do du¿ych partii.
Liczba okrêgów wybor- ten nie rozpatrzy³ jego proteczych zosta³a zwiêkszona z stu, z³o¿y³ za¿alenie do s¹du
trzech do czterech, co wedle apelacyjnego. Bieg sprawy
jednego z kandydatów na monitoruje równie¿ Helsiñska
radnego, z ugrupowania Go- Fundacja Praw Cz³owieka.
spodarnoœæ, faworyzowa³o
- Jeœli chodzi o kwestiê
du¿e partie – PO, PiS i SLD. rzekomych nieprawid³owoœci
Wiêksza iloœæ okrêgów spra- przy tworzeniu okrêgów wywi³a, ¿e do Rady Dzielnicy borczych, to tych nieprawid³oBia³o³êka wesz³o mniej osób woœci nie by³o. Nie by³o ¿ad(z ka¿dego okrêgu). Nie sie- nych zakulisowych rozgrywek
dem czy osiem, jak by³o w politycznych, to s¹ supozycje
poprzednich wyborach, ale kandydata na radnego z Gopiêæ, szeœæ osób. A to w³aœnie spodarnoœci, który nie
kandydaci mniejszych, lokal- osi¹gn¹³ po¿¹danego wyniku
nych ugrupowañ znajduj¹ siê wyborczego. Liczba okrêgów
z regu³y na miejscach od szó- wyborczych w Bia³o³êce zostego w dó³. Wedle kandyda- sta³a zwiêkszona zgodnie z
ta Gospodarnoœci to sprawi- liter¹ ordynacji wyborczej.
³o, ¿e jego ugrupowanie by³o Zaproponowaliœmy zmiany
w tych wyborach dyskrymino- obwodów, bez daleko id¹wane, zaœ dziêki takiemu po- cych ingerencji w ich kszta³t,
dzia³owi Platforma Obywatel- ale Rada Warszawy nie zd¹ska zyska³a wiêkszoœæ man- ¿y³a przed wyborami zaj¹æ
datów i mo¿e rz¹dziæ samo- siê tematem. W zwi¹zku z
dzielnie. Kandydat na radne- tym inicjatywê przej¹³ komigo z³o¿y³ w tej sprawie – za- sarz wyborczy, zwiêkszaj¹c
raz po wyborach – protest do liczbê okrêgów z trzech do
s¹du okrêgowego. Poniewa¿ czterech. Ordynacja wybor-

OKULARY dla CIEBIE !!!
Z tym og³oszeniem:
BADANIE WZROKU GRATIS
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
- 50% NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”
CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

cza do samorz¹dów daje mu
takie prawo i co do tego nie
ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Ta
sama ordynacja wyborcza
wymusi³a podzia³ na cztery
okrêgi wyborcze, ze wzglêdu
na wzrost liczby wyborców.
Wybory siê odby³y, nie mo¿na na jakichœ mêtnych podstawach podwa¿yæ ich wyniku. Kandydat na radnego,
który z³o¿y³ protest – zreszt¹
po terminie wymaganym prawem – na zaskar¿enie mia³
czas przed wyborami. Rozumiem rozgoryczenie kandydata Gospodarnoœci, ale nie
rozumiem, po co nam trwonienie czasu na jakieœ niejasne dywagacje i tworzenie
sztucznego szumu medialnego wokó³ czegoœ, co nie mia³o miejsca. Zdecydowanie
wolê pracowaæ dla dobra
mieszkañców. Mam satysfakcjê z sukcesu osi¹gniêtego
przez Platformê Obywatelsk¹
w Bia³o³êce. Mam równie¿
poczucie osobistego sukcesu, bowiem uczestniczy³em
aktywnie w tworzeniu dzielnicowych struktur PO. Liczy siê
praca dla ludzi, a nie zastanawianie siê nad tym, co by
by³o, gdyby okrêgów wyborczych by³o mniej, b¹dŸ gdyby granice przebiega³y trochê
w lewo, czy te¿ w prawo. Nigdy wszyscy nie bêd¹ zadowoleni, zw³aszcza gdy rozstrzygniêcia wyborcze uk³adaj¹ siê nie po ich myœli. A
decyzjê zawsze podejmuj¹
wyborcy, na tym polega demokracja – powiedzia³ NGP
burmistrz Jacek Kaznowski.
Notowa³a El¿bieta Gutowska

Razem z kupcami
12 lutego odby³a siê impreza pn. Rodzinny karnawa³ z Kapel¹ Góralsk¹ Beskid i
teatrem dla dzieci „Krêcio³ek” na terenie Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej 44.
Organizatorzy zadbali o to, ki by³y atrakcje dla dzieci m.in. organizacjê imprezy rodzinnej
aby dzieci i doroœli znaleŸli dla festiwal baniek mydlanych, oraz wszystkim uczestnikom,
siebie atrakcje. Imprezê roz- konkursy muzyczne w formie którzy chcieli spêdziæ to popopoczê³a Kapela Góralsk¹ karaoke, malowanie buziek, ³udnie wspólnie z nami.
Beskid, która przedstawi³a tworzenie œnie¿nobia³ej waty
Organizatorem imprezy by³
¿ywio³ow¹ biesiadê góralsk¹. cukrowej, zawody sportowe, burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka,
Bawi³a muzyk¹, tañcami, gó- dmuchane zamki.
Jacek Kaznowski wraz z
ralskimi przyœpiewkami, konSzczególne podziêkowania Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³
kursami oraz góralskim hu- nale¿¹ siê wszystkim, którzy w Kultury oraz Centrum Hal Tarmorem. Oprócz dobrej muzy- jakikolwiek sposób wspomogli gowych Marywilska 44.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca
2006 r. w sprawie zasad wydzier¿awiania na okres do trzech lat nieruchomoœci
miasta sto³ecznego Warszawy i nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, dla których organem
reprezentuj¹cym w³aœciciela jest Prezydent m.st. Warszawy.
OG£ASZA KONKURS OFERT NA DZIER¯AWÊ GRUNTU NA OKRES DO 3 LAT
I ZAPRASZA DO Z£O¯ENIA PISEMNEJ OFERTY
NA DZIER¯AWÊ GRUNTU O POWIERZCHNI 2241 m2
Z PRZEZNACZENIEM POD PARKING
1. Grunt przeznaczony do dzier¿awy, stanowi czêœæ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
ewidencyjnej nr 27 w obrêbie 4-12-03, po³o¿ony przy ulicy Skoczylasa w Warszawie.
2. Grunt przeznaczony do wydzier¿awienia:
- przeznaczony jest na parking, zgodnie z dotychczasowym sposobem u¿ytkowania bez
mo¿liwoœci wprowadzania zmian stanu istniej¹cego,
- teren przeznaczony pod dzier¿awê jest ogrodzony.
3. Warunki konkursu s¹ zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na dzier¿awê gruntu na
okres do 3 lat”. Oferty nie spe³niaj¹ce wymogów konkursu nie bêd¹ rozpatrywane.
4. Oferty na dzier¿awê gruntu nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
Wydzia³ Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, w pokoju nr 536 (5 piêtro) od dnia
23.02.2011 r. do dnia 15.03.2011 r. do godz. 1200
5. Wywo³awcza wysokoœæ stawki miesiêcznego czynszu dzier¿awnego netto za 1m2
dzier¿awionego gruntu wynosi 4 z³.
6. Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na dzier¿awê gruntu
na okres do 3 lat. Za wa¿n¹ uznaje siê jedynie ofertê z³o¿on¹ na formularzu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z za³¹cznikami, okreœlonymi w ww. Regulaminie.
Oferent mo¿e wype³niæ druk rêcznie (czytelnie) lub korzystaj¹c z komputera (maszyny
do pisania). Zmiana treœci wzoru oferty na dzier¿awê gruntu b¹dŸ nieza³¹czenie dokumentów,
o których mowa poni¿ej skutkuje odrzuceniem oferty.
Do oferty nale¿y za³¹czyæ obowi¹zkowo n/w dokumenty (w zale¿noœci od charakteru podmiotu):
1) podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹:
a. niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
b. kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em dokumentu potwierdzaj¹cego prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej z dat¹ wystawienia nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia
oferty (zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.);
c. kopie potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³ami decyzji o nadaniu nr REGON i NIP;
d. w przypadku osób fizycznych rozliczaj¹cych siê w formie spó³ki cywilnej – aktualna umowa
spó³ki cywilnej wraz ze wszystkimi aneksami;
e. orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz
z kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
f. w przypadku dzier¿awienia/najmowania innych gruntów b¹dŸ lokali u¿ytkowych od Miasta
Sto³ecznego Warszawy – pisemne oœwiadczenie o adresach najmowanych/dzier¿awionych
lokali/gruntów oraz o braku zaleg³oœci w op³atach z tytu³u dzier¿awy/najmu tych gruntów
b¹dŸ lokali;
2) podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej:
a. osoby fizyczne
- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
- pisemne oœwiadczenie o nieprowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia
oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);
- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnoœæ z orygina³ami
zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz decyzji o nadaniu nr
REGON, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku konkursu (za³¹cznik nr 3 do oferty);
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr NIP;
- kopia dowodu osobistego oferenta,
- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz z
kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
b. inne podmioty
- niezmieniony i podpisany za³¹cznik nr 1 do oferty;
- pisemne oœwiadczenie o nieprowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej na dzieñ z³o¿enia
oferty (za³¹cznik nr 2 do oferty);
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em Decyzji o nadaniu nr REGON;
- kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em odpisu z KRS – z dat¹ wystawienia
nieprzekraczaj¹c¹ 3 miesiêcy przed dat¹ z³o¿enia oferty.
Je¿eli podmiot nie uzyska³ jeszcze wpisu do KRS – za³¹cza: statut, umowê lub akt za³o¿ycielski
wraz z kopi¹ wniosku o zarejestrowanie podmiotu z prezentat¹ s¹du; zobowi¹zanie do
dostarczenia brakuj¹cego dokumentu (za³¹cznik nr 3 do oferty);
- pisemne zobowi¹zanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em
decyzji o nadaniu nr NIP w terminie 14 dni po zawarciu umowy dzier¿awy (za³¹cznik nr 4
do oferty);
- orygina³ lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em pe³nomocnictwa udzielonego
w formie pisemnej w przypadku umocowania pe³nomocnika do zawarcia umowy, wraz z
kopi¹ dowodu osobistego pe³nomocnika;
7. Wype³nion¹ i podpisan¹ przez uprawnione osoby ofertê (wype³niony druk oferty wraz z
za³¹czonymi dokumentami) nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie formatu A4, ostemplowanej
b¹dŸ podpisanej w miejscu zaklejenia.
Na kopercie nale¿y umieœciæ:
• napis „OFERTA – DZIER¯AWA GRUNTU STANOWI¥CEGO CZÊŒÆ DZIA£KI
EW. NR 27 W OBRÊBIE 4-12-03 Z PRZEZNACZENIEM POD PARKING”,
• NAZWÊ OFERENTA.
9. Zainteresowani Oferenci (upowa¿nieni przedstawiciele oferenta) mog¹ wzi¹æ udzia³ w
czêœci jawnej konkursu, która odbêdzie siê w dniu 15.03.2011 r. o godz. 1215 w Wydziale
Infrastruktury przy ul. K³opotowskiego 15, pok. 540.
Dodatkowe informacje oraz druki potrzebne do z³o¿enia oferty mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Infrastruktury tel.: (22) 59 00 124

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
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Co siê dzieje w kinie „Praha”

zgodnie
z § 4 i 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn. zm.)

og³asza
na dzieñ 23 marca 2011 r.
KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
na dzieñ 25 marca 2011 r.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z listami lokali wystawionymi do konkursu,
przetargu wywieszone bêd¹ od dnia 23 lutego 2011 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. Jagielloñska 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 i gara¿ach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu 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.

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesje,
których nie by³o
Na 16 lutego przewodnicz¹ca rady El¿bieta KowalskaKobus zwo³a³a dwie sesje
rady. Pierwsza, nosz¹ca numer porz¹dkowy III, ci¹gnie siê
ju¿ od ubieg³ego roku i nadal
nie mo¿e znaleŸæ szczêœliwego zakoñczenia. Kolejn¹ sesjê
o numerze porz¹dkowym X
przewodnicz¹ca rady zwo³a³a
na wniosek zarz¹du dzielnicy.
Z jednej strony zaistnia³a wiêc
wola zakoñczenia sesji, w wyniku której powo³ane by zosta³y niedzia³aj¹ce do tej pory komisje rady (z wyj¹tkiem powo³anych bud¿etowej i mieszkaniowej), z drugiej strony zarz¹d
dzielnicy wyst¹pi³ do rady z
wnioskiem o wyra¿enie opinii
przez radê w sprawach dotycz¹cych koncesji alkoholowych i przekazania maj¹tku
dzielnicy jednej z placówek
oœwiatowych.

Z przebiegu wydarzeñ w
dniu 16 lutego wynik³o jednak, ¿e III sesja rady bêdzie
trwa³a nadal, a zarz¹d opinii
rady siê nie doczeka³. Na
obrady w dniu 16 lutego nie
dotarli bowiem radni PiS i
PWS oraz wspieraj¹cy ich
oskar¿ony o szanta¿ i pedofiliê £ukasz M. Dotarli jednak
na sesjê mieszkañcy dzielnicy. Mieszkañcy byli wyraŸnie
zaskoczeni absencj¹ radnych
PiS oraz PWS, radni PO i
SLD chyba mniej. Nie by³o
wiêc, jak zwykle p³omiennych
wyst¹pieñ,
deklaracji,
oœwiadczeñ itp. Po odczekaniu dla przyzwoitoœci kwadransa przewodnicz¹cej El¿biecie Kowalskiej-Kobus nie
pozosta³o nic innego jak po
stwierdzeniu braku kworum
obrad nie otwieraæ.
DCH

Nieznana Praga na Z¹bkowskiej
Klub Osiedlowy KuŸnia RSM Praga oraz Rada Osiedla
Kijowska zapraszaj¹ na spotkanie „Nieznana Praga” 24
lutego godz. 15.00 ul. Z¹bkowska 42.
W programie projekcja filmu dokumentalnego „Historia
Pragi. Peryferie czy te¿ stolica” Krzysztofa Szmagiera oraz
rozmowa o absolwentach najstarszej praskiej szko³y im.
Króla W³adys³awa IV, w której wezm¹ udzia³ m.in: Tadeusz
Burchacki, Mieczys³aw Wojdyga, Pawe³ Elsztein.
W planach s¹ kolejne spotkania dotycz¹ce Pragi: o Powstaniu, harcerstwie oraz o budz¹cych wci¹¿ emocje nazwach Szmulki i Micha³ów.
Kr.

Hultaj to hultaj, zawsze narozrabia. Znam takiego jednego, co zdrowo nawywija³. Kiedyœ mówiê do niego – jak
masz jakiœ pomys³, przyjdŸ do
kina, namieszamy wspólnie.
D³ugo nie musia³em czekaæ.
Dzwoni do mnie i mówi tak –
wiem, ¿e jest ju¿ póŸno, ale
10 lutego 1648 roku dobre
królisko nada³o Pradze prawa
miejskie. Zróbmy coœ.
- Wszystko rozumiem, ale
powiedz mi: jaki król, jakie prawa? Czy mo¿emy coœ z tym
zrobiæ, skoro to siê sta³o w siedemnastym wieku? – pytam
³agodnie, bo uczono mnie, ¿e
z wariatami tak trzeba.
- Nic nie trybisz, nic nie kumasz – on mi na to. Zgodzi³em siê z nim w ca³ej rozci¹g³oœci. Jeszcze spyta³em
ostro¿nie o zdrowie i czy go
g³owa zanadto nie boli. Podziêkowa³ za troskê i mówi, ¿e
10 lutego roku pañskiego
1648 nasz król W³adys³aw IV
Waza nada³ Pradze prawa
miejskie. Mamy kilka dni do
rocznicy, wiêc zróbmy Pradze
urodziny, skoro tu mieszkamy.
Tak narodzi³ siê pomys³ na
imprezê obchodzon¹ hucznie
w takich kultowych knajpach
jak Hydrozagadka i Sens
Nonsensu oraz w kinie Praha. Hultaj czyli £ukasz Kopeæ
i niejaka Szakira czyli Aleksandra Synowiec z klubu
podró¿niczego Totutotam rozkrêcili w tych¿e barach niez³¹
zadymê, by³y s³ynne praskie
pyzy z Ró¿yca, by³a te¿ Ró¿yc Orchestra, by³y spotkania
z przewodnikami warszawskimi. Taki to w³aœnie z niego
Hultaj. W kinie Praha w dniu
9 lutego obejrzeliœmy filmy
dokumentalne z lat siedemdziesi¹tych zrealizowane
przez Tadeusza Makarczyñskiego pod wspólnym tytu³em
„Praskie po¿egnania: Album,
Galeria i Wielki kram”. O filmach, starej Pradze i ludziach, którzy tutaj niegdyœ
¿yli, opowiada³ wieloletni
przewodnik po Warszawie,
mi³oœnik Pragi i jej znawca
pan Mieczys³aw Janiszewski.
Widzowie mieli okazjê zagraæ
z panem Mieczys³awem w
trzy karty na fanty. Nie ma na
niego silnych, pró¿ny trud.
Widzów przysz³o tyle, ¿e ledwo pomieœciliœmy wszystkich
na sali. Od pocz¹tku roku
mia³o miejsce w naszym kinie kilka znacz¹cych wydarzeñ kulturalnych. O naszych
cyklach to ju¿ nawet nie wypada wspominaæ, gdy¿ wpi-

sa³y siê na trwa³e w kalendarz
imprez. Niedawno wisia³y w
naszym holu piêknie wyeksponowane obrazy Stanis³awa
Do³¿yka, a uroczysty wernisa¿ zgromadzi³ spory t³umek.
Otwarcie wystawy pod tytu³em „Erotyczne fascynacje”
mia³o bardzo ciekaw¹ formê.
Obrazy by³y inspirowane erotykami Jana Siwmira, czyli pisz¹cego pod takim pseudonimem ma³¿eñstwa. Wiersze
w³asne oraz takich s³aw jak
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czy Ildefons Ga³czyñski czyta³a „¿eñska
czêœæ” Siwmira oraz Krzysztof Mariusz Ciesielski. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ „Lirnik i t³um” czyli Stanis³aw Do³¿yk i Renata Birska, przepiêknie akompaniuj¹cy sobie na gitarach. By³o
równie¿ spotkanie dwóch
twardzieli, - „Po dwóch stro-

nach prawa – gliniarz kontra
przestêpca”. O swojej twórczoœci i doœwiadczeniach
¿yciowych opowiadali: Jacek
Skowroñski i Piotr Pochuro pisarze krymina³ów. A ju¿
nied³ugo, siedemnastego
marca koncert zespo³u
„Wasilewski Trio” jednej z
najwybitniejszych formacji
jazzowych swojego pokolenia. Dzieñ wczeœniej IV Praski Festiwal Filmów M³odzie¿owych, w jury zasi¹d¹:
Jan Kidawa B³oñski, Urszula Grabowska, Agnieszka

Grochowska, Andrzej Kopiczyñski, Maja Ostaszewska.
Nie wolno przegapiæ filmu
„Czarny Czwartek” w re¿.
Antoniego Krauze i Paw³a
Chmielewskiego z wybitnymi kreacjami rzadko goszcz¹cych ostatnio na ekranach Piotra Fronczewskiego i Wojciecha Pszoniaka.
Nie wolno przegapiæ ¿adnego z naszych filmów, ani
licznych imprez. Po prostu
nie wolno przegapiæ jedynego takiego kina na Pradze.
Piotr Matysiak
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Zabytkowy koœció³ piêknieje
Ju¿ nied³ugo koœció³ pw. Zmartwychwstania Pañskiego
na Targówku Fabrycznym odzyska dawny blask. W³aœnie
trwa drugi etap prac zmierzaj¹cych do renowacji tej zabytkowej œwi¹tyni. Bêdzie to mo¿liwe dziêki œrodkom z Unii
Europejskiej.

Projekt o wartoœci ponad 4,3
mln z³ decyzj¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego otrzyma wsparcie unijne w wysokoœci ponad 3,6 mln z³. 11 lutego
umowê w tej sprawie podpisali
wicemarsza³kowie Marcin Kierwiñski i Krzysztof Grzegorz
Strza³kowski oraz proboszcz
Parafii pw. Zmartwychwstania
Pañskiego Tomasz Gill.
– Koœció³ pw. Zmartwychwstania Pañskiego to niew¹tpliwie przyk³ad dziedzictwa kulturowego Mazowsza i Warszawy. Bardzo siê cieszê, ¿e dziêki œrodkom unijnym ta architektoniczna pere³ka odzyska swój
dawny blask – podkreœli³ wicemarsza³ek Marcin Kierwiñski
W ramach projektu odnowiony
zostanie pochodz¹cy z 1919 r.
drewniany, otynkowany koœció³

wraz z drewnian¹ dzwonnic¹.
Oprócz tego zmodernizowany
zostanie budynek plebanii.
Przedsiêwziêcie zosta³o podzielone na trzy etapy.
Pierwszy etap dotyczy³ remontu plebanii. W ramach przeprowadzonych prac odnowiona
zosta³a elewacja, naprawiono
dach oraz strop budynku. Przeprowadzona zosta³a równie¿
renowacja schodów zewnêtrznych oraz wymiana okien. Ponadto zamontowano instalacje:
c.o., elektryczn¹ i gazow¹, a stary piec w kot³owni zast¹piono
kot³em ekologicznym. Budynek
zosta³ przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
W ramach trwaj¹cego obecnie drugiego etapu inwestycji
przeprowadzony zostanie generalny remont koœcio³a. Jed-

nym z jego g³ównych elementów bêdzie renowacja i konserwacja wnêtrza m.in. o³tarzy, organów, a tak¿e obrazów i figur.
Prace bêd¹ obejmowa³y równie¿ instalacjê iluminacji œwietlnej podkreœlaj¹cej walory
œwi¹tyni. Na dachu natomiast
zamontowane zostan¹ kolektory s³oneczne i fotowoltaiczne. Ponadto istniej¹cy system
ogrzewania budynku wymieniony zostanie na ekologiczny.
Zlikwidowane zostan¹ tak¿e
bariery dla osób niepe³nosprawnych zarówno wewn¹trz
jak i na zewn¹trz koœcio³a.
Ostatnim etapem realizacji
projektu bêdzie nowa aran¿acja terenów wokó³ koœcio³a i
plebanii. Posadzone zostan¹
nowe roœliny, powstanie staw
oraz tzw. ptasi ogród. Teren
zostanie oœwietlony i ogrodzony. Powstanie tu tak¿e parking, a wokó³ budynku plebanii zostan¹ wyremontowane
chodniki. Ponadto wybudowane bêdzie tu centrum recyklingu oraz kompostownia. Na
tym etapie procesu inwestycyjnego przewidziany zosta³
równie¿ remont dzwonnicy.
Projekt zosta³ wy³oniony w
konkursie przeprowadzonym
przez Mazowiecka Jednostkê
Wdra¿ania Programów Unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013.
Fot. Robert Sobiecki

Rozpad zwi¹zku

Praska Stalownia
Dzieñ dobry.
W publikacji o praskiej stalowni wkrad³a siê pewna nieœcis³oœæ. Napisa³a Pani „Po wojnie w ocala³ych budynkach ulokowa³y siê ró¿norakie hurtownie i sklepy”. Fakty s¹
trochê inne. Od zakoñczenia wojny do lat 90. stacjonowa³o
tam Wojsko Polskie. By³a to regularna jednostka wojskowa.
Ostatnim „u¿ytkownikiem” by³a ¯andarmeria Wojskowa. Dopiero po wyprowadzeniu siê ¯andarmerii powsta³y sklepy i hurtownie g³ównie bran¿y budowlanej, ale to nast¹pi³o dopiero w
latach 90. ubieg³ego wieku Zreszt¹ pewna logika w³aœcicielska
tego terenu te¿ mówi o przesz³oœci. Agencja Mienia Wojskowego zarz¹dza terenami po jednostkach i instytucjach wojskowych.
Prawdopodobnie, gdyby po II wojnie powsta³y tam hurtownie i
sklepy, w³aœcicielem nie by³aby AMW, a miasto.
Tak na marginesie - jestem za tym, aby ten teren (a g³ównie
budynki) zosta³y zachowane i ¿eby nie pope³niono takiego b³êdu,
jak zburzenie parowozowni przy Al. Solidarnoœci.
Na temat Praskiej Stalowni, a nastêpnie Zbrojowni nr 2 pisano
wielokrotnie. Na ³amach Nowej Gazety Praskiej pisali o niej: Pawe³
Elsztein w 2002 r. i Micha³ Pilich w 2003 r. Nie chcia³am siê
powtarzaæ i pragn¹c skupiæ siê na obecnej sytuacji, zrobi³am za
du¿y skrót myœlowy, pomijaj¹c zupe³nie czasy PRL. Oczywiœcie,
przyznajê Panu racjê, a jednoczeœnie bardzo siê cieszê, ¿e mój
artyku³ wywo³a³ zainteresowanie.
Joanna Kiwilszo

Wed³ug badañ amerykañskich psychiatrów Thomasa
Holmesa i Richarda Rahe najbardziej stresuj¹cymi sytuacjami w ¿yciu cz³owieka, obok
œmierci wspó³ma³¿onka, s¹ rozstania i rozwody. Obie sytuacje
maj¹ wp³yw na wiele sfer ¿ycia
i aby móc poradziæ sobie w
nowej rzeczywistoœci, konieczne jest wprowadzenie zmian w
wielu obszarach ¿ycia.
Zanim jednak dojdzie do rozpadu zwi¹zku, wchodzi on w
etap nazywany zwi¹zkiem pustym. Ten etap pojawia siê, kiedy miêdzy partnerami jest coraz mniej uczuæ pozytywnych,
a negatywne przewa¿aj¹. Pojawiaj¹ siê nowe obszary problemowe i uwydatniaj¹ siê nierozwi¹zane konflikty nawet sprzed
wielu lat. Zaczyna brakowaæ bliskoœci, intymnoœci, a jedyne, co
podtrzymuje istnienie zwi¹zku,
to przywi¹zanie i przyzwycza-

jenie. Wzajemne oczekiwania i
mno¿¹ce siê niezaspokojone
potrzeby powoduj¹ eskalacjê
konfliktu i znacz¹co utrudniaj¹
znalezienie wspólnej p³aszczyzny porozumienia. Pojawia siê
niezadowolenie i wzajemne rozczarowanie. Dodatkowy wp³yw
na negatywne spostrzeganie
zwi¹zku i partnera mo¿e mieæ
wp³yw wiele czynników, chocia¿by takich, jak z³e samopoczucie, trudna sytuacja finansowa, czy inne problemy dnia codziennego. Tak wiêc na ocenê
satysfakcji silny wp³yw ma wiele czynników, mniej lub wiêcej
od nas zale¿nych. Brak satysfakcji z obecnej relacji jest
czêst¹ przyczyn¹ rozpadu
zwi¹zków, zw³aszcza, gdy na
horyzoncie pojawia siê atrakcyjniejsza alternatywa.
Niektórzy pomimo braku
satysfakcji, niemo¿noœci zaspokojenia wielu podstawowych potrzeb takich jak: potrzeba bliskoœci, seksu, zrozumienia, akceptacji, nie decyduj¹ siê na radykalne zmiany
i pozostaj¹ w obecnej destrukcyjnej relacji. Psycholodzy
ewolucyjni podkreœlaj¹, ¿e
osoby które decyduj¹ siê w
takich sytuacjach na zmianê,
np. poszukuj¹ nowego partnera, bêd¹ mia³y wiêksze szanse na pozytywne poradzenie
sobie z sytuacj¹ kryzysow¹,
jednak¿e jest to zachowanie
spo³ecznie napiêtnowane.
Oprócz wspomnianego wy¿ej nacisku spo³ecznego, do

pozostania w relacji mo¿e siê
przyczyniaæ chêæ unikniêcia
poczucia winy oraz posiadanie
dzieci. Poczucie winy mo¿e
pojawiæ siê nie tylko z powodu
nawi¹zania romansu, zdrady,
ale tak¿e kiedy zaniedbujemy
partnera, mamy zupe³nie inne
oczekiwanie lub poczucie winy
wynikaj¹ce z powinnoœci
wzglêdem partnera. Wzbudzanie poczucia winy, namna¿aj¹ce siê pretensje, obwinianie
siê wzajemne, przyczyniaj¹ siê
do eskalacji emocji i mog¹ staæ
siê potê¿nym narzêdziem manipulacji, uniemo¿liwiaj¹cym
pozytywne poradzenie sobie z
kryzysem w zwi¹zku.
M³odzi ludzie znacznie czêœciej decyduj¹ siê na rozstanie

nie szukaj¹c g³êbszych przyczyn; starsze pokolenia maj¹
tendencje do pozostawania w
niesatysfakcjonuj¹cych relacjach, maj¹c czêsto przekonanie, ¿e i tak niewiele pozosta³o im z ¿ycia lub nie maj¹ prawa oczekiwaæ czegoœ wiêcej.
Nawet je¿eli decydujemy siê
na rozstanie lub mamy trudnoœæ z podjêciem decyzji, obawiamy siê jej konsekwencji,
warto skorzystaæ z pomocy
psychologa, wyspecjalizowanego w pracy z kryzysem. Zawsze istnieje rozwi¹zanie, tylko dojœcie do niego przez dwoje mocno skonfliktowanych ze
sob¹ ludzi, których kiedyœ po³¹czy³o g³êbokie uczucie,
mo¿e byæ trudne bez pomocy
kogoœ z zewn¹trz.
£ukasz Mañkowski, psycholog
Dominik Gebler, psycholog
www.ctik.pl

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Mo¿esz pomóc
Zwracam siê z proœb¹ o przekazanie nam 1% z podatku dochodowego. Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufanie
przekazania nam 1% z podatku dochodowego w latach ubieg³ych
da³o szanse udzielania szerokiej pomocy w walce z t¹ chorob¹.
1% to cegie³ka do budowania lepszej rzeczywistoœci rodzin
dotkniêtych nieuleczaln¹, genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.
Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom. Stowarzyszenie organizuje
turnusy rehabilitacyjne, organizuje grupy wsparcia, przyczynia siê
do budowania wiêzi osób z tym samym problemem. Daje nadziejê,
zrozumienie i przynosi uœmiech. Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.
Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000126958;
NIP 5782766338; konto: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
tel. 22 846-41-51; 669-111-144 Prezes;
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl

Artyœci z prawego brzegu
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Edyta Marczyñska i jej obrazy na szkle
Urzeczona sztuk¹ podhalañskich artystów postanowi³a
uwieczniæ na szkle gin¹ce polskie tradycje i obyczaje œwi¹teczne. Maluje z potrzeby serca. Inspiracj¹ s¹ dla niej mazowieckie krajobrazy, przyroda i ludzie ¿yj¹cy w naturalnym rytmie nastêpuj¹cych po sobie czterech pór roku.
Edyta Marczyñska, mieszkanka Bia³o³êki, na kruchym materiale, jakim jest szk³o, utrwala wyniesione z rodzinnego
domu umi³owanie tradycji.

- Malarstwo na szkle nie
jest w Polsce bardzo popularne. Wywodzi siê z folkloru góralskiego i jeszcze
niedawno, poza Podhalem,
nie by³o znane. Jak to siê
sta³o, ¿e zajê³a siê Pani t¹
form¹ wypowiedzi artystycznej? Czy na Pani zainteresowania plastyczne
wp³yw mia³y jakieœ tradycje
rodzinne, kierunek studiów, czy te¿ by³a to kwestia przypadku?
- Moja pasja malowania na
szkle nie jest zwi¹zana ani z
wykszta³ceniem ani z tradycjami rodzinnymi. Nie by³o w rodzinie malarza. Rodzicom zale¿a³o na tym, abym zdoby³a
„normalny”, dobry zawód, aczkolwiek mimochodem rozbudzili we mnie zainteresowania
artystyczne. Mama od najm³odszych lat wprowadza³a
mnie w œwiat literatury i teatru.
Tata, niezwykle uzdolniony
manualnie, by³ te¿ w m³odoœci zwi¹zany z muzyk¹. Nie
mogê nie wspomnieæ tu o
mojej 90-letniej w tej chwili
babci, której pasj¹ by³o szycie.
Szy³a cudeñka. Potrafi³a wyczarowaæ ze szmatek najmodniejsz¹ kreacjê. Babcia poœwiêca³a mi du¿o czasu, wiêc
uczestniczy³am w tym jej artystycznym krawiectwie.
Tak wiêc na pewno moje
zainteresowania wziê³y siê w
du¿ej mierze z rodzinnych pasji. Ale to w³aœciwie przypadek
zrz¹dzi³, ¿e te pasje w sobie
odkry³am. Kiedyœ pojechaliœmy z mê¿em na Sylwestra do
Zakopanego i tam zetknê³am
siê po raz pierwszy z malarstwem na szkle podhalañskich
artystów. Te obrazy zrobi³y na
mnie tak niesamowite wra¿e-

nie, ¿e postanowi³am sama
spróbowaæ. Pomyœla³am - namalujê jeden obraz i zobaczê,
jak mi to wyjdzie. Okaza³o siê,
¿e sprawia mi to wielk¹ przyjemnoœæ. Tak to siê zaczê³o.
W miarê malowania odkry³am, ¿e obrazy na szkle maj¹
specyficzny przekaz, g³êbiê, a
poza tym jest w nich jakaœ lekkoœæ. Sam materia³ – szk³o –
sprawia takie wra¿enie, a do
tego farby w tak lekki sposób
rozprowadzaj¹ siê po szklanej
tafli. Naprawdê, to fantastyczne doœwiadczenie.
- Jak powstaje obraz na
szkle? Jakie metody stosuje
artysta tworz¹cy taki obraz?
- Istniej¹ dwie metody malowania na szkle: pierwsza –
szk³o maluje siê po wierzchu i
druga – szk³o maluje siê od
wewnêtrznej strony, wtedy obraz malowany jest w lustrzanym odbiciu. Tak w³aœnie malowali górale podhalañscy.
Ja równie¿ malujê t¹ drug¹,
tradycyjn¹ metod¹ – od wewnêtrznej strony. Jest to bardzo trudne, wymaga niesamowitej precyzji i wyobraŸni, trzeba pamiêtaæ, ¿e dany obiekt
nale¿y namalowaæ odwrotnie.
Takie umiejêtnoœci przychodz¹ jednak z czasem.
Warto spróbowaæ, bo efekt
jest bardzo ciekawy.
¯eby obraz na szkle móg³
powstaæ, musi powstaæ do
niego projekt, wed³ug którego
nastêpnie siê maluje. Kolejnoœæ przy malowaniu na szkle
jest zupe³nie odwrotna od tej,
jak¹ stosuje siê przy malowaniu na p³ótnie, czy na jakimkolwiek innym materiale. Tu
wszystko robi siê od koñca do
pocz¹tku, a wiêc najpierw cieniowania, czyli wszystko to, co

widaæ na pierwszym planie,
nastêpnie kolejne warstwy, a
na koñcu t³o. Przyk³adowo,
maluj¹c na p³ótnie, malarz najpierw maluje t³o, a póŸniej nak³ada dalsze warstwy i cieniowania. U mnie jest odwrotnie.
W tej chwili nie sprawia mi
to ¿adnej trudnoœci, ale pocz¹tki bywa³y ró¿ne. Pope³nia³am b³êdy, co by³o nieuniknione, zw³aszcza, ¿e jestem samoukiem. Przygl¹da³am siê
obrazom artystów tej miary, co
Ewelina Pêksowa, i dosz³am
do obecnej wprawy metod¹
prób i b³êdów. By³o mi o tyle
³atwiej, ¿e ta forma malarska
bardzo mi siê spodoba³a i
szybko siê uczy³am. Teraz
maluj¹c obraz - odpoczywam.
To pasja mojego ¿ycia.
- Czy taki odwrotny cykl
malowania wymaga specjalnych przyborów malarskich, to znaczy jakich farb
i pêdzli u¿ywa artysta maluj¹cy na szkle, i czy rodzaj
szk³a ma znaczenie?
- Jeœli chodzi o szk³o, to jest
tu ca³kowita dowolnoœæ. Wiadomo, ¿e im grubsze, tym obraz jest trwalszy. Farb te¿
mo¿na u¿ywaæ ró¿nych. Mog¹
to byæ farby akrylowe, mo¿e
byæ tempera, albo specjalne
farby witra¿owe. Lekko po³yskuj¹ce farby witra¿owe, piêknie i leciutko rozprowadzaj¹ce siê po szkle, dodaj¹ obrazowi g³êbi. Szczególnie warto
je stosowaæ do takich form,
które wiesza siê np. w oknie i
ogl¹da pod œwiat³o.
Do malowania na szkle u¿ywa siê specjalnych pêdzelków
z w³osia naturalnego lub ze
sztucznego tworzywa, dobieranych do rodzaju farb. Kszta³ty pêdzli s¹ ró¿ne: cieniutkie,
okr¹g³e lub p³askie.
- Stworzy³a Pani cykl obrazów przedstawiaj¹cych
polskie œwiêta i obyczaje.
Dwa z nich, „Popielec” i
„Matki Boskiej Gromnicznej” publikowaliœmy ju¿ na
³amach naszej gazety. Jaka
by³a geneza tego cyklu?
- Pochodzê z domu, w którym wielk¹ wagê przywi¹zywano do œwi¹t i zawsze przestrzegano zwi¹zanych z nimi
obyczajów. Wielu rzeczy nauczy³a mnie babcia, czêœæ
przekazali mi rodzice. To poszanowanie tradycji i obyczajów, wyniesione z domu rodzinnego zawsze we mnie
tkwi³o.
Pocz¹tkowo malowa³am
pejza¿e. W pewnym momencie pomyœla³am, ¿e dobrze by
by³o, aby moje obrazy mia³y
w sobie wiêcej treœci, przekazywa³y jakieœ wartoœci. Tak
zrodzi³ siê pomys³ namalowania cyklu obrazów o polskich
tradycjach i obyczajach, opieraj¹cy siê na zasadzie zmieniaj¹cych siê pór roku. Tak
mnie ten projekt zafascynowa³, ¿e ca³a seria powsta³a w
ci¹gu jednego roku.
Pierwszym obrazem z tego
cyklu by³a „Cudowna Noc
Œwiêtojañska”. Dalej sz³am
zgodnie z porami roku. Na
moich obrazach przedstawi³am nie tylko najbardziej znane œwiêta, jak Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc, ale równie¿ w³aœciwie ju¿ zapomniane obyczaje zwi¹zane z dniem
Œwiêtej Agaty, czy obchody

Œwiêtego Rocha. Podobnie
ma³o kto dziœ pamiêta o „Adwentowych ligawkach”, obyczaju z Podlasia, polegaj¹cym
na obwieszczaniu pocz¹tku
adwentu poprzez tr¹bienie na
d³ugich drewnianych tr¹bach
zwanych ligawami.
Obraz zwi¹zany z Zielonymi Œwi¹tkami nosi tytu³ „Wodzenie Rodusia” i przedstawia
prawie nieistniej¹cy ju¿ zwyczaj, spotykany dawniej m.in.
na Podlasiu i Kujawach, czyli
zabawê ludow¹, podczas której pasterze obchodzili domostwa z piêknym wo³em lub koniem, przybranym w wieñce z
kwiatów. Dzieñ Œw. Agaty
przypada 5 lutego, zaraz po
œwiêcie Matki Boskiej Gromnicznej. W koœciele œwiêci siê
wtedy wodê, chleb i sól. Ja
przedstawi³am zwyczaj stosowany niegdyœ na Kaszubach i
Pomorzu. Podczas sztormu
ludzie wychodzili na brzeg morza. Niewiasty rzuca³y do
wody poœwiêcon¹ sól i chleb,
aby uspokoiæ fale, dziêki czemu rybacy mogli bezpiecznie
wróciæ do domu.
Tworz¹c ten cykl obrazów
chcia³am zebraæ gin¹ce zwyczaje i ocaliæ je od zapomnienia. Motywy ludowe splataj¹
siê tu z motywami religijnymi,
bo nasza kultura zwi¹zana
jest z religi¹. Wszystko, co jest
na obrazach jest odzwierciedleniem mojej duchowoœci.
- Czy uprawia Pani jeszcze inne formy malarstwa?
- Poza obrazami malujê te¿
inne formy szklane, jak

œwieczniki, butelki – wszystko,
co ma ciekawy kszta³t i przypadnie mi akurat do gustu.
Malujê te¿ na drewnie, które
choæ trudne do malowania,
jest wdziêcznym materia³em.
Lubiê te¿ akwarele. Jednak
zdecydowanie najlepsz¹
form¹ jest dla mnie szk³o i
99% czasu poœwiêcam malowaniu obrazów na szkle.
- Spotykaj¹c siê z zainteresowaniem malarstwem na
szkle czy myœla³a Pani o
przekazywaniu swoich doœwiadczeñ innym?
- Du¿o osób pyta³o mnie o
technikê malowania na szkle
i to naprowadzi³o mnie na taki
pomys³, ¿eby zaj¹æ siê propagowaniem tej formy artystycznej i stworzyæ autorskie warsztaty malowania na szkle w
oparciu o tradycje i obyczaje
ludowe. Chodzi mi o to, aby
przy okazji nauki unikatowej
techniki malarskiej mo¿na siê
by³o czegoœ dowiedzieæ o polskiej kulturze. Widz¹c doœæ
du¿e zainteresowanie, myœlê
o zorganizowaniu tych zajêæ
w bardzo szerokiej formie. My-

BARC

Wyœcig z czasem
dokoñczenie ze str. 1

Tymczasem tu¿ obok, przy ul.
Poetów stoj¹ domy jednorodzinne, a tak¿e jest osiedle Winnica, gdzie domy nie przekraczaj¹
czterech kondygnacji. Od zachodu do terenu przylega zalesiona wydma, wzd³u¿ której biegnie ulica Leœnej Polanki z zabytkowymi dêbami.
Choæ wydaje siê, ¿e stawianie w takim otoczeniu wie¿owców jest absurdem, staraj¹cy
siê o pozwolenie na budowê
deweloper nie jest bez szans.
W tym bowiem miejscu obowi¹zuje ci¹gle wadliwy plan
zagospodarowania przestrzennego, który nie okreœla
górnej granicy wysokoœci budynków wielorodzinnych. Zawiera jedynie ogólnikowe sformu³owanie o „zharmonizowaniu z otoczeniem”. Pikanterii
ca³ej sprawie dodaje fakt, ¿e
zapisy ograniczaj¹ce wysokoœæ budynków w pierwotnym
dokumencie istnia³y, ale w tajemniczy sposób zniknê³y.
Inwestycjê firmy BARC
uniemo¿liwiæ mog¹ nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Omawiany teren,
bêd¹cy tak ³akomym k¹skiem
dla dewelopera, uwzglêdniony jest w dwóch planach:
MPZP Winnicy w rejonie ul.
Œwiatowida i MPZP Anecina
Pó³nocnego. W paŸdzierniku
ubieg³ego roku uchwalone zosta³y zmiany w Studium uwarunkowañ i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, dokumencie zawieraj¹cym wytyczne do
uchwalenia przygotowywanych od 3 lat planów miejscowych. Po tym fakcie prace nabra³y tempa i w tej chwili projekty nowych planów ró¿nych
rejonów stolicy zosta³y wy³o¿one do publicznego wgl¹du
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu
m.st. Warszawy. Wraz z innymi planami zosta³ wy³o¿ony
projekt planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy,
natomiast nie zosta³ wy³o¿ony projekt planu zagospodarowania przestrzennego Anecina Pó³nocnego.
Dlaczego projekt planu zagospodarowania przestrzennego Anecina nie zosta³ wy³o¿ony? Przecie¿ plany, dotycz¹ce s¹siednich terenów, powinny byæ uchwalane razem.
Wed³ug oficjalnych informacji
plan Anecina jest teraz w trakcie koniecznych poprawek.
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
musi zg³osiæ swoje sugestie.
Nieoficjalnie jednak wiadomo, ¿e zarówno w przypadku
planu Winnicy, jak i Anecina
trwa wyœcig z czasem. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi
w projekcie planu miejscowego Winnicy rozwi¹zaniami odbêdzie siê 4 marca 2011 r. w
siedzibie Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy, PKiN, pl.
Defilad 1, piêtro XX, sala nr

œla³am o warsztatach dla dzieci, bo bardzo lubiê kontakt z
dzieæmi, ale równie¿ dla m³odzie¿y i doros³ych, w³aœciwie
dla osób w ka¿dym wieku, poniewa¿ w ka¿dym wieku mo¿na zacz¹æ malowaæ na szkle.
Mog³yby to byæ zajêcia tak¿e
dla grup zorganizowanych.
Projekt jest w fazie organizacji, ale chcê wprowadziæ go
w ¿ycie jeszcze w tym roku.
Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronê internetow¹: www.obrazynaszkle.com.pl
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
Fot. Micha³ Marczyñski

2018, o godz. 16.00. G³osowanie Rady Warszawy nad
planami odbêdzie siê w maju.
To jeszcze 3-4 miesi¹ce. Deweloper ma nadziejê uzyskaæ
pozwolenia na budowê przed
uchwaleniem nowych planów.
Czy uda siê uchwaliæ nowe
plany zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie
ul. Œwiatowida i Anecina przed
BARC-em? Czy uda siê uchroniæ ten rejon Bia³o³êki przed wysok¹ zabudow¹ i dewastacj¹?
Toczy siê gra o czas, której wynik trudno przewidzieæ.
J.

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
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Sterylizacja zwierz¹t – mity i fakty
Marzec za pasem i mo¿e nied³ugo us³yszymy „marcowe koty”… Pewnie dlatego ten
FAKT: Zabiegi mog¹ byæ
w³aœnie czas zosta³ wybrany na Miesi¹c Sterylizacji. To akcja, któr¹ parê lat temu zainicjo- przeprowadzane równie¿ u
wa³o Stowarzyszenie Obroñców Zwierz¹t ARKA. Na terenie ca³ego kraju niektóre kliniki starszych zwierz¹t, tylko wteweterynaryjne zgodzi³y siê wykonywaæ zabiegi sterylizacji psów i kotów po preferencyjnej dy powinny byæ poprzedzone
cenie, ¿eby zachêciæ opiekunów do zabezpieczenia swoich zwierz¹t przed niepotrzebnym badaniem sprawdzaj¹cym
rodzicielstwem (szczegó³y na stronie: www.arka.strefa.pl).
jego stan zdrowia (badanie
Wokó³ zabiegu sterylizacji i
Wielu w³aœcicieli czworonoMIT: Wystarczy pilnowaæ serca, krwi i moczu).
gów wzdraga siê przed tak¹ kastracji naros³o wiele mitów, suczkê przez te kilka dni cieczIstniej¹ równie¿ inne sposodecyzj¹, twierdz¹c, ¿e ewen- które zniechêcaj¹ do tego za- ki, to nic trudnego.
by zapobiegaj¹ce urodzinom
tualny przychówek przeka¿¹ biegu wielu opiekunów psów i
FAKT: Najbardziej uwa¿ny psów i kotów, np. podawanie
w „dobre rêce”. Czy na pew- kotów, a s¹ zaprzeczeniem w³aœciciel nie zawsze jest w œrodków hormonalnych w pono? Czy nawet jeœli uda siê im rzeczywistoœci. Poznaj fakty, stanie upilnowaæ swojego staci tabletek lub zastrzyków.
znaleŸæ chêtnych na szczenia- odrzuæ mity!
zwierzaka, wystarczy chwila S¹ one jednak uci¹¿liwe w stoki lub kociaki, mog¹ byæ pewMIT: Suka czy kotka musi nieuwagi. Nawet najbardziej sowaniu oraz nie tak bezpieczni, ¿e gwarantuj¹ potomkom choæ raz w ¿yciu urodziæ m³o- pos³uszna suczka ucieknie ne i skuteczne jak sterylizacja.
swojego pupila dobre ¿ycie i de dla „zdrowia i szczêœcia”.
powodowana instynktem. Na- tabletki wymagaj¹ sta³ego,
bezpieczeñstwo?
FAKT: Ci¹¿a i poród s¹ ob- wet najlepiej wyszkolony pies regularnego podawania,
Bardzo wiele cudownych ci¹¿eniem dla samicy, zw³asz- nie pos³ucha przewodnika, je- zastrzyki to du¿a jednoramaluchów, gdy zaczynaj¹ cza, gdy jest zbyt m³oda lub w œli spotka suczkê z cieczk¹.
zowa dawka hormonów, stasprawiaæ k³opoty lub znudz¹ starszym wieku oraz powoduj¹
Akt p³ciowy u psów jest do- nowi¹ca ogromny szok dla orsiê obdarowanym, zostaje po- zmiany hormonalne, które
s³ownie nierozerwalny.
ganizmu samicy,
rzuconych, w³aœciciele pozby- sprzyjaj¹ pojawianiu siê tzw.
MIT: Sterylizacja jest nie- œrodki hormonalne s¹ doœæ
waj¹ siê ich jak niechcianych ci¹¿y urojonej. Oko³o 30% suk
naturalna.
drogie, a podawaæ je trzeba
zabawek.
ma komplikacje oko³oporodoFAKT: Zwierzê udomowione stale, przez ca³e ¿ycie samicy
Do polskich schronisk trafia we, które mog¹ byæ zagro¿enie ¿yje w zgodzie z natur¹!
- zaburzenia hormonalne wyco roku ok. 100 000 zwierz¹t. niem dla ich zdrowia.
Czy naturalne jest zabezpie- wo³ane podawaniem tabletek/
Wegetuj¹ tam w smutku, têskMIT: Sterylizacja jest niebezni¹c za prawdziwym ¿yciem i pieczna dla zdrowia i ¿ycia czanie go przed paso¿ytami, zastrzyków bardzo powa¿nie
szczepienie i leczenie? A czy zwiêkszaj¹ prawdopodobieñmi³oœci¹. Czêsto nigdy nie do- zwierz¹t.
naturalne jest topienie œlepych stwo niebezpiecznych choróbczekaj¹ siê szczêœcia, ¿e ktoœ
FAKT: Jest wrêcz odwrotnie!
miotów lub inne sposoby po- ropomacicza i nowotworów.
je zauwa¿y i zabierze do swoU kastrowanych kocurów i
zbywania siê ich? Sterylizacja
jego domu. Tysi¹ce niechciaB¹dŸ m¹drym opiekunem.
psów oraz sterylizowanych
nych nowo narodzonych podjest najlepszym, najskutecz- Na œwiecie jest stanowczo za
kotek i suk du¿o rzadziej zdadawanych jest eutanazji lub
rzaj¹ siê nowotwory prostaty niejszym i najbardziej humani- du¿o niechcianych zwierz¹t.
okrutnie zabijanych, wyrzucaPamiêtaj, ¿e jesteœ odpowieczy sutków. Eliminowane jest tarnym rozwi¹zaniem.
nych w workach do œmietników
MIT: Zabieg sterylizacji jest dzialny nie tylko za potomstwo,
zagro¿enie ropomaciczem czy na ulicê, porzucanych w
które urodzi twoja suka czy
bardzo groŸn¹ chorob¹, która ryzykowny.
lesie albo humanitarnie przyFAKT: Sterylizacja lub ka- kotka, ale tez za m³ode, które
rozwija siê niezauwa¿alnie,
noszonych do schronisk.
prowadz¹c do œmierci samicy. stracja to zabieg chirurgiczny, sp³odzi twój pies lub kocur.
Tysi¹ce trafi do schronisk
Jeœli chcesz zaspokoiæ swój
MIT: Kastracja i sterylizacja który wykonany w odpowiedkomercyjnych, staj¹c siê Ÿrónegatywnie zmieniaj¹ charak- nich warunkach przez do- instynkt macierzyñski, zaprad³em dochodu dla ich w³aœciœwiadczonego lekarza wetery- szam do najbli¿szego schronicieli. Ich los w tych przybyt- ter zwierzêcia, które staje siê
narii jest bezpieczny dla zwie- ska. Tam zawsze znajdziesz
leniwe,
traci
czujnoœæ
i
instynkt
kach to koszmar, piek³o na
³owiecki.
rzêcia. Ju¿ na drugi dzieñ zwierzaki, które potrzebuj¹
ziemi zgotowane przez cz³omo¿e ono normalnie jeœæ i opieki i czu³oœci.
FAKT:
Psy
i
koty
po
steryliwieka. Wiêkszoœæ z nich
Renata Markowska
umiera w cierpieniu z g³odu, zacji s¹ stabilniejsze psychicz- wyjœæ na spacer.
Fundacja
Noga w £apê
nie,
wytraca
siê
ich
agresja.
MIT:
Tylko
m³ode
zwierzêta
od paso¿ytów, nie leczonych
www.nogawlape.org
chorób b¹dŸ zagryzaj¹ siê Bardziej przywi¹zuj¹ siê do warto sterylizowaæ.
wzajemnie, walcz¹c o prze- opiekuna i ³atwiej siê ucz¹. Nie
trwanie w zabójczych warun- uciekaj¹ z domu pod wp³ywem
kach. Im szybciej skoñcz¹ instynktu, co nie nara¿a je na
¿ycie, tym wiêkszy zysk z ta- zaginiêcie i nieszczêœliwy wykiego biznesu, bo pieni¹dze padek. Kocury nie znacz¹ tena przyjête do „schroniska” renu swoim zapachem i nie
zwierzê gmina p³aci jednora- wdaj¹ siê w bójki. Kotki nie
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
mêcz¹ siê podczas czêstych i
zowo. Przera¿aj¹ce?
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
To my, dopuszczaj¹c bez- d³ugich rui.
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53
MIT: Zwierzêta potrzebuj¹
myœlnie do rozmno¿enia naust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
szych podopiecznych dajemy przyjemnoœci z seksu.
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
na to przyzwolenie, bo prawFAKT: Zwierzêta nie odczuNr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
da jest taka, ¿e liczba przycho- waj¹ w³asnej seksualnoœci ani
ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA
dz¹cych na œwiat zwierz¹t jest przyjemnoœci z seksu. Do rozwielokrotnie wiêksza ni¿ licz- mna¿ania pcha je wy³¹cznie inZawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
ba chêtnych i odpowiedzial- stynkt. Tak silny, ¿e kotka denieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
nych osób, które ofiaruj¹ im cyduje siê na akt seksualny, któinwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
domy.
ry jest dla niej bardzo bolesny.
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
- budowie komory ciep³owniczej AW-9/L-6, sieci
ciep³owniczej
preizolowanej 2xDN 350 z kanalizacj¹
Na Paluch przywioz³a j¹ Stra¿
techniczn¹ i przykanalika odwadniaj¹cego komorê w
Miejska 9 sierpnia 2009 r. B³¹ka³a
ul. Marywilskiej i ul. Odlewniczej na terenie dzia³ek
siê przy ul. Srebrnej w Warszawie.
nr ew. 14 i 34/1 z obrêbu 4-07-09 w Dzielnicy Bia³o³êka
Nie wiadomo, czy ktoœ j¹ wyrzuci³,
czy zmar³ jej opiekun, czy zaginê³a.
m.st. Warszawy.
Przebywa w pawilonie I L z innymi
Pouczenie
ma³ymi pieskami, z którymi ¿yje w
Informujê,
¿e
strony
maj¹
prawo do z³o¿enia zeznañ,
zgodzie.
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
Karolinka jest bardzo mi³¹, symsprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
patyczn¹ i przyjacielsk¹ suczk¹.
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
Uwielbia spacery, na które niestety
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
rzadko wychodzi. We wstêpnych
kontaktach z nieznajomymi zachoul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorkiwuje ostro¿noœæ i dystans, ale wypi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
starczy okazaæ jej odrobinê czu³oniniejszego pisma.
œci, ¿eby pozyskaæ jej zaufanie. CieStrony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
szy siê na widok wolontariuszy, lubi siê przytulaæ. Jest zgodArchitektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
na, grzeczna i spokojna. Ze wzglêdu na zachowanie nazyWarszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
waj¹ j¹ w schronisku arystokratk¹.
pokój 307 (III p.) w poniedzia³ki od 8:00-16:00 i w czwartki
Karolinka ma 13 lat, z ka¿dym rokiem jej szanse na adopcjê
od 13:00-16:00 lub pod numerem tel. 22 510 31 97.
malej¹, bo przegrywa konkurencjê z m³odymi psami. Suczka
jest smutna, têskni za ciep³ym domem i dobrym opiekunem.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
Przekonaj siê, jak bardzo siê zmieni, kiedy przygarniesz j¹ pod
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie
swój dach i do serca. Ma³a Karolinka podaruje ci wielk¹ mii na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
³oœæ i radoœæ! Zarejestrowana zosta³a pod numerem 2052/09.
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy
Numer telefonu do wolontariuszek: Agnieszka 660 499 807,
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
Sylwia 508 134 090.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

KAROLINKA

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 15 lutego 2011 r. Prezydent m.st. Warszawy
wyda³ decyzjê nr 93/ZRID/2011 zatwierdzaj¹c¹ projekt
budowlany i udzielaj¹c¹ zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej polegaj¹cej na budowie polegaj¹cej ulicy Po³¹czonej na odcinku od ulicy Modliñskiej do ulicy
Krokwi poprzez budowê nawierzchni i chodników, przykanalików, wpustów ulicznych oraz oœwietlenia wraz z
usuniêciem kolizji energetycznych, teletechnicznych i
wycink¹ koliduj¹cego drzewostanu na dzia³kach o nr
ew. 58/1, 58/2, 89/4, 89/5, 89/6, 112/1, 112/2, 117, 118/1,
118/2 i na dzia³kach projektowanych o nr ew. 15/3
(wydz. z dz. 15/2), dz. 56/3 (wydz. z dz. 56/2), dz. 57/4
(wydz. z dz. 57/3), dz. 59/1 (wydz. z dz. 59), dz. 60/1
(wydz. z dz. 60), dz. 88/4, 88/5 i 88/6 (wydz. z dz. 88),
dz. 121/4 (wydz. z dz. 121/2), dz. 121/5 i 121/6 (wydz. z
dz. 121/1) z obrêbu 4-04-09 oraz na dzia³kach nr ew.
1/1, 7/2, 7/3, 12/18, 26/3, 26/5, 26/8, 27/4, 27/5, 28/3, 29/4,
31/4, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/11, 37/3, 51/24, 51/25,
53, 79 i na dzia³kach projektowanych o nr ew. 12/25
(wydz. z dz. 12/14), 12/27 (wydz. z dz. 12/15), 12/29
(wydz. z dz. 12/16), 12/31 (wydz. z dz. 12/17), 29/5
(wydz. z dz. 29/2), 30/1 (wydz. z dz. 30), 35/12 (wydz. z
dz. 35/6), 36/3 (wydz. z dz. 36/2) z obrêbu 4-04-10 w
Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew. 15/3,
56/3, 57/4, 59/1, 60/1, 88/4, 88/5, 88/6,112/1, 112/2, 117,
118/1, 118/2, 121/4, 121/5, 121/6 z obrêbu 4-04-09 oraz
dzia³ki o nr ew. 1/1, 12/25, 12/27, 12/29, 12/31, 26/3,
28/3, 29/4, 29/5, 30/1, 31/4,32, 32/2, 33/1, 34, 35/11, 35/12,
36/3, 51/24, 51/25 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego
Warszawy w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
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.

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,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek firmy Mazowieckiej Spó³ki Gazowniczej Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, z³o¿ony w dniu
08.02.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazowej sieci
dystrybucyjnej PE 63 i PE 40 na dzia³kach nr ew. 9/6 i 9/10
w obrêbie 4-16-37 przy ulicy Piasta Ko³odzieja w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 308, 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 i na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

D¹browszczaków 4 na dwa g³osy
Szanowna Redakcjo,
Po zapoznaniu siê z treœci¹ listu Pani Sylwii
Góralskiej opublikowanego w 21 numerze Nowej
Gazety Praskiej z dnia 3.11.2010 r., pragniemy
wyraziæ swoje stanowisko w sprawie nieprawdziwych
informacji podawanych przez autorkê listu.
Firma „Zarz¹dca” Sp. z o.o. jako zarz¹dca nieruchomoœci
reprezentuje Wspólnotê Mieszkaniow¹ D¹browszczaków 4
od 1 lipca 2010 r. Z informacji, które uzyskaliœmy w trakcie
rozmów handlowych z zarz¹dem Wspólnoty powodem zmiany firmy zarz¹dzaj¹cej by³a opiesza³oœæ w za³atwianiu spraw
oraz brak zaanga¿owania w interesy Wspólnoty przez naszych poprzedników.
Artyku³ zawiera szereg nies³usznych oskar¿eñ pod adresem Zarz¹du Wspólnoty jak i firmy Zarz¹dca Sp. z o.o. Nie
dotyczy to okresu, za który odpowiada obecny zarz¹d Wspólnoty jak i administrator. W paŸdzierniku 2010 roku Pani Sylwia Góralska, skierowa³a do cz³onków Wspólnoty pismo zawieraj¹ce nieprawdziwe informacje dotycz¹ce ksiêgowoœci
oraz braku pieniêdzy na koncie Wspólnoty.
Najciekawsze jednak jest to, ¿e Pani Góralska nie poinformowa³a zarz¹du o fakcie wys³ania tego pisma do cz³onków
Wspólnoty, pomijaj¹c zarz¹d w dystrybucji, co skutkowa³o
brakiem mo¿liwoœci zapoznania siê z treœci¹ pisma. Zarz¹d
zapozna³ siê z tym pismem, otrzymuj¹c go od jednego ze
wspó³mieszkañców kilka dni póŸniej.
Po otrzymaniu pisma Zarz¹d Wspólnoty zdecydowa³ siê
na zwo³anie zebrania cz³onków Wspólnoty w dniu 21 paŸdziernika 2010 roku. Na zebraniu g³ówna ksiêgowa firmy Zarz¹dca przedstawi³a pe³ne rozliczenie finansowe Wspólnoty
na dzieñ 30 wrzeœnia 2010 r., udzielaj¹c równie¿ odpowiedzi
na zadawane z sali pytania dotycz¹ce przedstawianych dokumentów ksiêgowych. Informowa³a równie¿ o zasadach
obowi¹zuj¹cych przy ksiêgowaniu Wspólnot Mieszkaniowych.
Wszyscy obecni na zebraniu byli zadowoleni z uzyskanych
od g³ównej ksiêgowej informacji. Rozliczenie to otrzymali wszyscy cz³onkowie Wspólnoty obecni na zebraniu, w tym pe³nomocnik Miasta st. Warszawy, która przyjê³a rozliczenie bez
zastrze¿eñ. Niestety okazuje siê, ¿e Pani Sylwia Góralska nie
zna podstawowych przepisów i zasad obowi¹zuj¹cych w gospodarce finansowej, dlatego te¿ myli obowi¹zuj¹ce zasady.
Na zebraniu tym Pani Góralska podjê³a próbê odwo³ania
zarz¹du Wspólnoty, jednoczeœnie zg³aszaj¹c swoj¹ kandydaturê na cz³onka zarz¹du Wspólnoty. W trakcie g³osowania w³aœciciele lokali odrzucili wniosek z³o¿ony przez Pani¹ Góralsk¹.
Trudna sytuacja finansowa Wspólnoty wynika z faktu, i¿
troje cz³onków Wspólnoty posiada zad³u¿enie wynosz¹ce
ponad 50 tys. z³otych. Jest to m.in. powód niewykonania pe³nego remontu dachu kamienicy w 2010 r. Dach zosta³ przed
zim¹ zabezpieczony przez profesjonaln¹ firmê dekarsk¹.
Remont ca³ego poszycia dachowego planowany jest na kwiecieñ/maj 2011 r., m.in. dziêki sprawnemu dzia³aniu firmy Zarz¹dca oraz Zarz¹du Wspólnoty, która przekaza³a sprawê
zad³u¿onych lokali do s¹du.
Nieprawdziwa jest równie¿ informacja dotycz¹ca uniemo¿liwiania autorce listu wgl¹du w dokumenty Wspólnoty. Na
dwóch spotkaniach 21 wrzeœnia 2010 r. oraz 30 wrzeœnia 2010 r.
w biurze obs³ugi klienta firmy Zarz¹dca, Pani Góralska otrzyma³a do wgl¹du wszystkie dokumenty finansowe Wspólnoty
niezawieraj¹ce danych chronionych ustaw¹ z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Informacji o stanie finansów
Wspólnoty udziela³a osobiœcie g³ówna ksiêgowa oraz administratorka Wspólnoty. W czasie przegl¹dania dokumentów
Wspólnoty Pani Góralska poprosi³a o kserokopiê dokumentu
z 2008 r. zawieraj¹cego rzekomo nie jej podpis. Otrzyma³a tê
kserokopiê. Mimo to Pani Góralska z³o¿y³a doniesienie do
prokuratury, która, po rozpatrzeniu, sprawê umorzy³a, nie
dopatruj¹c siê znamion przestêpstwa.
Przedstawiaj¹c powy¿sze fakty, oczekujemy od Redakcji
Nowej Gazety Praskiej podjêcia decyzji o dalszym trybie postêpowania w celu wyjaœnienia i przekazania rzetelnej informacji czytelnikom, cz³onkom Zarz¹du i mieszkañcom Wspólnoty Mieszkaniowej D¹browszczaków 4.
Z powa¿aniem,
Prezes firmy „Zarz¹dca” Sp. z o.o.
Kazimierz Szot
Zarz¹d WM D¹browszczaków 4
Zgadzam siê z podpisanym pod listem do redakcji Kazimierzem Szotem, ¿e czytelnikom i mieszkañcom kamienicy
D¹browszczaków 4 nale¿y siê rzetelna informacja. D¹¿¹c
do jej poznania trzeba wys³uchaæ i drugiej strony.
W liœcie prezes firmy obec- Stradowski i Joanna Makownie zarz¹dzaj¹cej nasz¹ nie- ska przyznali, ¿e powodem
ruchomoœci¹ wspóln¹ D¹- zmiany firmy poprzednio zabrowszczaków 4 Kazimierz rz¹dzaj¹cej naszym wspólSzot oraz zarz¹d naszej nym maj¹tkiem (Jagna Skuwspólnoty mieszkaniowej w rzyñska PW „Lespol” Warszaosobach Piotr Kie¿un, Karol wa ul. Brechta 9/159) na

obecn¹ (Kazimierz Szot „Zarz¹dca” Sp. z o.o.) by³a cyt.
„opiesza³oœæ w za³atwianiu
spraw oraz brak zaanga¿owania w interesy wspólnoty”.
Zgadzam siê z t¹ opini¹.
Od czerwca 2009 roku do
lipca 2010 roku op³acana
przez nas Firma PW „Lespol”
Pani Jagny Skurzyñskiej, ale
te¿ i obecny Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej D¹browszczaków 4 „nie zd¹¿yli” poinformowaæ nas o z³ym stanie finansów wspólnoty spowodowanych m.in. wieloletnimi, niestety nie egzekwowanymi,
wysokimi zad³u¿eniami czynszowymi trzech w³aœcicieli lokali. ZnaleŸli czas, by obiecuj¹c wykonanie w 2010 roku
wa¿nych remontów namówiæ cz³onków wspólnoty na
podwy¿kê sk³adki na fundusz
remontowy. Nie znaleŸli za to
czasu, by dostarczyæ wszystkim w³aœcicielom lokali uchwa³ê, na mocy której od 1 czerwca 2010 roku p³acimy tê sk³adkê wy¿sz¹ o 100%. Czy¿by licencjonowany zarz¹dca p.
Skurzyñska oraz cz³onkowie
zarz¹du nie wiedzieli, ¿e zgodnie z ustaw¹ o w³asnoœci lokali uchwa³y podejmowane w
drodze indywidualnego zbierania podpisów musz¹ byæ
dostarczone wszystkim w³aœcicielom lokali za pokwitowaniem odbioru? Te¿ firma „Zarz¹dca” Sp. z o.o. prowadz¹ca od 1 lipca 2010 roku m.in.,
ksiêgowoœæ naszej wspólnoty,
nie powiadomi³a o tej uchwale Zarz¹du Gospodarowania
Nieruchomoœciami Dzielnicy
Praga Pó³noc. Czy¿by i w
Pana firmie, Panie Prezesie
Szot, nie zauwa¿ono, ¿e od
kilku miesiêcy wp³ywa od m.st.
Warszawy, wspó³w³aœciciela
30,78% udzia³ów w nieruchomoœci, sk³adka na fundusz remontowy o po³owê ni¿sza (2
z³ z m2 zamiast 4 z³ z m2) ni¿
od nas – indywidualnych w³aœcicieli? Trzeba by³o mojego
pisma z 12 paŸdziernika 2010
roku skierowanego do wszystkich cz³onków naszej wspólnoty, by wreszcie uchwa³a
dotar³a do urzêdników m.st.
Warszawy? Czy za¿¹dano
wp³aty zaleg³ych od miasta
nale¿noœci?
Moje pismo z 12 paŸdziernika 2010 roku spowodowane by³o trosk¹ o widoczny
go³ym okiem z³y stan kamienicy, zaniepokojeniem z powodu braku remontów uchwalonych przez cz³onków wspólnoty do realizacji w 2010 roku
przez zarz¹d i zarz¹dcê: dwa
razy podnoszono sk³adkê na
fundusz remontowy, a remontów nie przeprowadzano.
Podpisa³am siê imieniem i nazwiskiem, poda³am kontakt
telefoniczny. Kserokopia pisma zosta³a wrzucona osobiœcie przeze mnie i dwie inne
cz³onkinie naszej wspólnoty
do skrzynek wszystkich lokatorów kamienicy, równie¿
cz³onków zarz¹du. Otrzymali
je te¿ za pokwitowaniem
urzêdnicy m.st. Warszawy
odpowiedzialni za nadzór
w³aœcicielski nad udzia³ami
miasta w naszej kamienicy.

Nikogo w moim piœmie nie
oskar¿am. Opisuje niezaprzeczalne fakty, wskazuje kto i
kiedy zarz¹dza³ nieruchomoœci¹, zadaje wa¿ne pytania
m.in. co siê dzieje z naszymi
pieniêdzmi wp³acanymi od lat
na fundusz remontowy, na co
zosta³y wydane i ile ich faktycznie jest jeszcze na koncie? Przed napisaniem pisma
kontaktowa³am siê z cz³onkami zarz¹du. Wtedy jeszcze
nie wiedzia³am, ¿e na zebraniu 8 marca 2010 roku ukryto
przed cz³onkami naszej
wspólnoty, ¿e mamy zachwian¹ p³ynnoœæ finansow¹
z powodu niewyegzekwowania od ponad trzech lat zaleg³oœci w kwocie 58 899 z³
(stan zad³u¿enia na 30 wrzeœnia 2010 roku) od w³aœcicieli lokali nie p³ac¹cych bezkarnie czynszu. W liœcie prezesa
Szota nie ma informacji o tym,
ile ten d³ug wynosi obecnie
(zmniejsza siê czy mo¿e maleje?), czy d³u¿nicy p³ac¹ chocia¿ czynsz na bie¿¹co, jak
bardzo tolerowanie d³u¿ników
zaszkodzi³o nam wszystkim i
naszemu wspólnemu maj¹tkowi? Jak d³ugo zarz¹d i zarz¹dca ma zamiar zachwianie
p³ynnoœci finansowej wspólnoty leczyæ podwy¿kami
sk³adki na fundusz remontowy i brakiem realizacji uchwalonych remontów? Dlaczego
do dziœ nie przedstawiono
nam do podpisania projektu
uchwa³y upowa¿niaj¹cej zarz¹d do dochodzenia nale¿noœci od d³u¿ników na drodze
s¹dowej a¿ do licytacji ich lokali w³¹cznie?
S³usznoœæ mojej interwencji potwierdzaj¹ odpowiedzi,
które otrzyma³am od wiceburmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc Jaros³awa Sarny
(2.11.2010 r.) i zastêpcy dyrektora Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami
Dzielnicy Praga Pó³noc Danuty Rochalskiej (4.11.2010).
Dziêki temu, ¿e zareagowa³am, zarz¹d naszej wspólnoty mieszkaniowej i prezes
Szot „Zarz¹dca” Sp. z o.o.
zmuszeni zostali do zwo³ania
zebrania cz³onków WM i
przyznania: uchwalonych w
planie gospodarczym na rok
2010 koniecznych remontów
nie bêdzie, poniewa¿ ze
wzglêdu na nieœci¹gniête od
d³u¿ników zaleg³oœci czynszowe, stan konta na funduszu remontowym jest tak niski, ¿e ¿aden bank nie udzieli nam kredytu na remonty.
Trzeba wiêc powiedzieæ
otwarcie: zarz¹d w osobach:
Piotr Kie¿un, Karol Stradowski,
Joanna Makowska oraz ówczesny zarz¹dca p. Jagna Skurzyñska PW „Lespol” namawiaj¹c nas wiosn¹ 2010 roku do
zgody na podwy¿kê o 100%
sk³adki na fundusz remontowy
i obiecuj¹c przeprowadzenie
remontów zataili przed nami
prawdê, na co te nasze pieni¹dze s¹ rzeczywiœcie potrzebne.
Mo¿na zapytaæ, czy przejmuj¹c zarz¹dzanie nasz¹
nieruchomoœci¹ wspóln¹ D¹browszczaków 4, firma „Za-

czone. Zanim
jednak porz¹dca” Sp. z o.o.nowa
nie powin-gazeta
praska
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na zapoznaæ siê z faktycz- sz³am do prokuratury, próbonym stanem technicznym wa³am o tych sprawach rozkamienicy oraz finansowym mawiaæ z cz³onkami zarz¹du
wspólnoty i nie czekaj¹c na (arogancko pokrzykiwali do
interwencjê Sylwii Góralskiej, mnie: „nie musimy siê t³umazwo³aæ zebranie, by powiado- czyæ”). Pana prezesa Kazimiæ o tym wspó³w³aœcicieli? mierza Szota na zebraniu 21
Dobrze siê sta³o, ¿e zebranie paŸdziernika 2010 r. te¿ pozosta³o zwo³ane, a g³ówna prosi³am o spotkanie w jego
ksiêgowa zarz¹dcy odczyta- biurze – powiedzia³, ¿e „ma
³a rozliczenie finansowe. Nie ju¿ ¿onê i nie mo¿e siê ze
sposób by³o jednak zapamiê- mn¹ spotykaæ”/???/
taæ tak wiele liczb, a tym barNasuwa siê jeszcze takie
dziej zadawaæ pytania. Szko- pytanie: jeœli firma Jagny Skuda, ¿e gdy prowadz¹ca ze- rzyñskiej PW „Lespol”, dzia³abranie chcia³a nagraæ wyst¹- ³a nawet wed³ug obecnego
pienie g³ównej ksiêgowej, zarz¹du i prezesa Szota „Zauniemo¿liwi³ to cz³onek za- rz¹dca” Sp. z o.o. na szkodê
rz¹du Piotr Kie¿un, wyrywa- Wspólnoty Mieszkaniowej
j¹c jej z r¹k dyktafon. Gdyby D¹browszczaków 4 – dlaczeka¿dy z cz³onków wspólnoty go zarz¹d naszej wspólnoty w
otrzyma³ szczegó³owe pi- osobach p. Kie¿un, Stradowsemne rozliczenie co naj- ski, Makowska nie podj¹³ zdemniej na 7 dni przed zebra- cydowanych, prawnych kroniem, móg³by zadawaæ rze- ków wobec tej firmy? Licencjoczowe pytania. Nikt takiego nowany zarz¹dca, któremu w
rozliczenia nie dosta³ nawet koñcu zap³aciliœcie za us³ugi
na zebraniu. Jego uczestni- naszymi wspólnotowymi piecy postawili odnotowane w niêdzmi, ponosi odpowiedzialprotokole pytania: ile faktycz- noœæ za szkody wyrz¹dzone
nie mamy gotówki na fundu- wspólnocie z³ym zarz¹dzaszu remontowym? Gdzie s¹ niem. Odpowiedzialnoœæ
pieni¹dze wp³acane od lat na prawn¹ ponosi te¿ zarz¹d.
cele remontowe i na co zo28 stycznia 2010 roku skiesta³y wydane?
rowa³am pismo do Danuty
Prawd¹ jest, ¿e na zebra- Rochalskiej, zastêpcy dyrekniu 21 paŸdziernika 2010 r. tora ZGN Dzielnicy Praga
zaproponowa³am wprowa- Pó³noc (te¿ do wiadomoœci
dzenie do porz¹dku obrad burmistrza Dzielnicy Praga
projektu uchwa³y o odwo³aniu Pó³noc i dyrektora ZGN Dzielzarz¹du. Wniosek nie uzy- nicy Praga Pó³noc) - urzêdska³ wiêkszoœci w g³osowa- ników, zajmuj¹cych siê proniu. Natomiast k³amstwem fesjonalnie nadzorem nad zajest, ¿e zg³osi³am swoj¹ kan- rz¹dem nieruchomoœciami
dydaturê na cz³onka zarz¹du m.st. Warszawy i za ich stan
Mo¿na to sprawdziæ w proto- odpowiedzialnych. Zapytakole zebrania.
³am m.in., czy ich zdaniem,
Wbrew sugestii prezesa nie nadszed³ ju¿ czas, by z³oSzota i cz³onków zarz¹du na- ¿yæ do s¹du pozew o ustanoszej wspólnoty stwierdzam, ¿e wienie dla Wspólnoty Mieszmimo wielokrotnych pisem- kaniowej D¹browszczaków 4
nych próœb (posiadam kopie) w Warszawie zarz¹dcy przynie udostêpniono mi do wgl¹- musowego? Oczekujê na
du dokumentów wspólnoty - w odpowiedŸ.
tym finansowych. Zarz¹d
Wszystkich zainteresowawspólnoty ani „Zarz¹dca” Sp. nych spraw¹, chc¹cych siê
z o.o. nawet nie odpowiedzieli przekonaæ, czy moje obawy
mi na pisma zawieraj¹ce py- o stan techniczny kamienicy
tania np. jakie by³y wp³ywy i przy ul D¹browszczaków 4 s¹
wydatki gotówkowe na fundu- uzasadnione, zachêcam do
szu remontowym w roku 2009 obejrzenia jej z bliska. Ju¿
roku, w roku 2010, na co kon- sam ogl¹d i rozmowa z lokakretnie te pieni¹dze wydano, torami pozwoli oceniæ jak by³a
ile realnej gotówki zosta³o w i jest nadal zarz¹dzana.
tych latach na koncie? Czy to
W³aœcicieli lokali naszej
zbyt trudne pytania?
wspólnoty zachêcam do koDopiero 11 lutego 2011 rzystania w pe³ni z prawa do
roku prezes Kazimierz Szot kontroli pracy zarz¹du i zapowiadomi³ mnie drog¹ e- rz¹dcy, do ¿¹dania - w razie
mail, ¿e zleci³ swoim pracow- w¹tpliwoœci - wgl¹du w dokunikom (ksiêgowej i admini- menty i szczegó³owego rozstratorce) przygotowanie do- liczenia wszystkich wp³ywów
kumentów, o wgl¹d do któ- i wydatków. Za tolerowanie
rych tak d³ugo proszê, a 14 niekompetentnego zarz¹dzalutego 2011 r. zadzwoni³a do nia nasz¹ nieruchomoœci¹
mnie administrator naszej ka- wspóln¹ „karê” ponieœliœmy
mienicy Anna Skierkowska w bowiem MY SAMI. Choæ p³acelu ustalenia daty i godziny cimy bardzo wysoki czynsz
mieszkamy w odrapanej kamojej wizyty w tej sprawie.
Prawd¹ jest, ¿e z³o¿y³am w mienicy, chodzimy po obskurProkuraturze Rejonowej War- nych klatkach schodowych,
szawa Praga Pó³noc zawia- „utrzymujemy” d³ugo i bezkardomienie o podejrzeniu pope- nie nie p³ac¹cych czynszu
³nienia takich przestêpstw, jak w³aœcicieli lokali, pozbawiono
fa³szowanie dokumentu, nas uchwalonych na 2010 rok
ukrywanie dokumentów, nie- remontów? Mo¿e wystarczy?
Sylwia Góralska - cz³onek
prawid³owoœci w rozliczeWspólnoty
Mieszkaniowej
niach. Dochodzenie w spraD¹browszczaków 4
wie trwa – nie zosta³o zakoñ-

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 519-589-081
ANGIELSKI, chiñski, w³oski
tel. 503-765-560
ANGIELSKI, niemiecki okolica Ratusza Targówek
606 744 724
ATRAKCYJNE szkolenia:
„opiekun osób starszych/
niepe³nosprawnych” oraz
„Niania - opiekun dzieci” tel.
789-264-384
BEZSTRESOWO podstawy
obs³ugi komputera - wszystkie
grupy wiekowe, tel. 601-440-130
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski nauczycielka
725 480 337
KADRY, „P³atnik”, tel.
503-765-560
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE I URODA
ODCHUDZANIE - skutecznie 5kg/tydzieñ, dr E.Gmitrzuk Gabinet „Zdrowsze
¯ycie”
665-549-402;
www.odchudzanie-zdrowszezycie.pl

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71

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
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
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,
remonty, 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

PRZEGRYWANIE kaset VHS
na DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
Z£OTA r¹czka 535-272-999,
22 619-44-40
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
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
MOTORYZACJA - KUPIÊ
JAPOÑSKI kilkuletni
516-533-487
KUPIÊ Fabiê lub Opla,
I w³aœciciel 506-871-924
SPRZEDAM
KRUSZYWO betonowe, za³adunek gratis, 883-364-352,
883-364-356
SPRZEDAM DZIA£KÊ
2000 m2 budowlana ul. Przaœna
889-254-669

pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay
na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny
odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji
swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
23, 24, 25, 27, 28 lutego
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 marca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Islam i krtañ
Proszê Szanownych Pañstwa, niedawno przeczyta³em
szokuj¹ce opracowanie o islamie. Tezy nie s¹ moje, ale
wnioski moje bêd¹.
Otó¿, gdy w zachodniej wielokulturowoœci populacja islamu nie przekroczy 2% obserwujemy tylko religiê, tak jest
we W³oszech. Etykietkê prawa, polityki, edukacji, ekonomii i armii. Bo islam to recepta na wszystkie aspekty ¿ycia.
5% - to ¿¹dania specjalnych
praw i specyficznej ¿ywnoœci
halal w supermarketach Wielka Brytania.10% - to pocz¹tek anarchii, zamieszek i
palenia samochodów w du¿ych miastach - Francja. 20%
populacji - to agresja i pierwsze morderstwa to w stosunku do pañstwa, które udzieli³o
goœciny - Rosja. 40% - to terroryzm i ludobójstwo - Boœnia,
Czad, Liban. 60% to masakry
i obowi¹zywanie prawa szariatu. 80% to bezwzglêdne
wypêdzanie niewiernych Iran, Irak, Syria. 100% to ju¿
raj i tylko szko³y koraniczne, a
w raju radykalizm morduje libera³ów islamskich. I tak krew
nie przestaje p³yn¹æ. Przyk³adem jest Somalia i Afganistan.
Europejski przyrost naturalny
jest ma³ym procentem w stosunku do islamskiego. Pomyœla³em sobie, ¿e jak siê komuœ
Polska nie podoba, to niech
wyjedzie. Nawet sam o. Rydzyk, rabini i imamowie, którzy nie widz¹ potrzeby budowania naszego kraju, tylko
szarpi¹ na strzêpy. Trzymajmy
religie jak najdalej od pañstwa, bo opis islamu dotyczy
ka¿dej religii. Dobrze siê sta³o, ¿e w ostatnich dniach Sejm
by³ dostêpny dla wszystkich.
Ale tak blisko jest od pos³a, po
odjêciu litery „p” do ....
A teraz wróæmy do os³uchiwania. Laryngotracheitis. To
³aciñska nazwa wirusowego
zapalenia krtani i tchawicy.
Chorobê wywo³uje kilka czynników. Przede wszystkim brak
szczepieñ lub zbyt rzadkie.
Osobnicza wra¿liwoœæ i z³e
¿ywienie. Bezpoœrednio autorem mo¿e byæ bakteria Bordetella bonchsepica, Adenowirus 2 i wirus Parainfluenzy.
Innym, popularnym okreœleniem przypad³oœci jest kaszel
kenelowy. Kennel to anglojêzyczne okreœlenie hodowli lub
du¿ego skupiska psów. Na
przyk³ad schronisk dla zwierz¹t. Czynniki zakaŸne przyby³y wiele lat temu zza oceanu, s¹ wstydliwym prezen-
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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¿

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

tem od wuja Sama. Laryngotracheitis dotyczy tak¿e innych gatunków zwierz¹t, ale
w drugiej kolejnoœci. Najczêœciej zapadaj¹ na ni¹ koty.
Choroba mo¿e wystêpowaæ o
ka¿dej porze roku, ale jej ulubione to jesieñ, wiosna, zima.
Objawy zaczynaj¹ siê po ok.
7 dniach od kontaktu z nosicielem. Zwierzê zaczyna kichaæ i kaszleæ. Typowym objawem, zg³aszanym podczas
wstêpnych konsultacji telefonicznych, jest wra¿enie zad³awienia koœci¹ lub chêci do wymiotów. Czêsto towarzyszy
temu zapalenie spojówek.
Oczywiœcie, podczas wizyty
nale¿y pacjenta rzetelnie zbadaæ i wykluczyæ cia³o obce lub
chorobê innego uk³adu, ale
rozstrzyga os³uchiwanie. Nad
krtani¹ i tchawic¹ s³ychaæ
dŸwiêki przypominaj¹ce huragan w domu z niezamkniêtymi oknami. Œwisty, rzê¿enia,
furkotania. Coœ, co przypomina w starego typu odbiornikach radiowych szukanie radia Luksemburg lub Wolnej
Europy. Nie za ka¿dym razem
towarzyszy podwy¿szona
temperatura. Co jest wa¿nego w tej chorobie? Bardzo
ciê¿ki napadowy kaszel. Poprzez dynamikê objawu kaszel mo¿e doprowadziæ do

rozedmy p³uc i wtórnie do niewydolnoœci serca, a tak¿e do
zapalenia oskrzeli i p³uc u
s³abszych osobników. Schorzenie cechuje wysoka zakaŸnoœæ.W leczeniu nale¿y bezwzglêdnie uwzglêdniæ leki
przeciwkaszlowe, a przede
wszystkim kodeinê. Dawka
nie ma znaczenia. Musi byæ
usuniêty podstawowy objaw.
Kuracjê kodeinow¹ nale¿y
prowadziæ d³ugo - co najmniej
14 dni. Przy pierwszych objawach nawrotu nale¿y powtórzyæ stosowanie leku przez
nastêpne 2 tygodnie. Oczywiœcie, stosowane s¹ antybiotyki, œrodki wzmacniaj¹ce, przeciwzapalne i w ciê¿szych
przypadkach kroplówki.
Spójrzcie, Szanowni Pañstwo, w ksi¹¿eczki szczepieñ
Waszych pupili i skonsultujcie terminarz profilaktyki z lekarzem prowadz¹cym. Nie
ma sensu wystawianie krtani
i tchawic zwierz¹t i naszych
na niepotrzebne niebezpieczeñstwo, któremu mo¿na w
prosty sposób zaradziæ.

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

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 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
Nr 7/CP/2011 z dnia 11.02.2011 r. dla inwestycji celu
publicznego, (polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia na czêœci dzia³ki nr ew. 45/4
z obrêbu 4-16-25, przy ul. Twórczej w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy)
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 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 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

Rada wielu

PO = prywatyzacja SPEC-u

¯¹damy referendum
w sprawie sprzeda¿y SPEC!

Zgodnie z najgorszymi przypuszczeniami temat prywatyzacji Sto³ecznego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej powróci³. SPEC to najwiêksza miejska spó³ka,
której podstawowym zadaniem jest dostarczanie ciep³a do mieszkañ warszawiaków. Zatrudnia 1900 pracowników i zaspokaja 80% potrzeb cieplnych miasta.
Prawdziwy gigant i to nie tylko w skali
kraju, ale równie¿ Europy i œwiata. Na
pomys³ sprzeda¿y SPEC-u Hanna Gronkiewicz-Waltz wpad³a ju¿ w poprzedniej
kadencji. Wtedy, na szczêœcie, uda³o siê
go storpedowaæ, bo kategoryczny sprzeciw zg³osi³ Sojusz Lewicy Demokratycznej, tworz¹cy wówczas z Platform¹ Obywatelsk¹ koalicjê rz¹dz¹c¹ miastem.
Przed wyborami samorz¹dowymi
sprawa ucich³a, bo obawiaj¹ca siê spadku notowañ Platforma zamilk³a w temacie wszelkich kontrowersyjnych decyzji. Niestety na krótko, bo po wygranych wyborach zdoby³a samodzieln¹
wiêkszoœæ w Radzie Miasta i przejê³a
pe³niê w³adzy w stolicy. Na efekty nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ponownie

wybrana na prezydenta Hanna Gronkiewicz-Waltz natychmiast zapowiedzia³a szereg kontrowersyjnych decyzji: od podwy¿ek czynszów i cen biletów komunikacji miejskiej zaczynaj¹c,
na prywatyzacji SPEC-u koñcz¹c. I to
wszystko ju¿ w najbli¿szym roku! Do
bud¿etu na 2011 r. wpisano 750 mln
z³otych z tytu³y sprzeda¿y SPEC-u, choæ
Rada Miasta nie wyrazi³a na ni¹ jeszcze zgody. Hanna Gronkiewicz-Waltz
postanowi³a dzia³aæ metod¹ faktów dokonanych, traktuj¹c radnych PO jak
maszynki do przeg³osowywania jej decyzji. Póki co, wydaj¹ siê oni z tym losem godziæ, choæ mam nadziejê, ¿e nie
bêdzie to trwaæ wiecznie.
Na razie ciê¿ar obrony SPEC-u wziê³y na siebie kluby PiS i SLD. Na nadzwyczajnych sesjach ¿¹daj¹ od w³adz
miasta wyjaœnieñ i proponuj¹, aby na
temat ewentualnej prywatyzacji SPECu wypowiedzieli siê wszyscy warszawiacy w referendum. Niestety, Platforma,
choæ z nazwy Obywatelska, na takie
rozwi¹zanie zgodziæ siê nie chce. Jej

PO warszawsku

100 dni w Radzie Warszawy
21 listopada 2010 roku odby³y siê
wybory samorz¹dowe, w których
mieszkañcy Bia³o³êki i Pragi wybrali
mnie jako swojego reprezentanta w Radzie Miasta. 1 marca minie równo 100
dni od tego czasu. To dobra okazja do
pierwszych podsumowañ i pytania: co
dalej? 1 grudnia zosta³em zaprzysiê¿ony na radnego m.st. Warszawy i
przyj¹³em udzielony mi przez Pañstwa
mandat. Wyci¹gn¹³em notatnik, w którym zapisujê wszystkie pomys³y, a segregatory zacz¹³em wype³niaæ dokumentami. Skoñczy³ siê czas planów i
przygotowañ, a zacz¹³ czas dzia³ania.
W tym czasie z³o¿y³em 22 interpelacje i zapytania w sprawach, z którymi zwracaj¹ siê do mnie mieszkañcy.
To istotne zagadnienia nie tylko dla Bia³o³êki, Pragi i Targówka, ale dla ca³ej
Warszawy i wszystkich warszawiaków.
Pyta³em o „du¿e” sprawy, jak ca³odobowe metro, kwestiê zmian nazw 300
ulic (o czym pisa³em w poprzednich numerach NGP), a tak¿e o wpuszczenie
motocyklistów, rowerzystów i osób niepe³nosprawnych na bus pasy. Pilnowa³em funkcjonowania „mrozowych przystanków”. Obojêtny nie pozosta³ mi
równie¿ problem sposobu radzenia sobie z psimi odchodami w mieœcie.
Zainspirowany przez mieszkañców
Pragi i Bia³o³êki pisa³em m.in. w sprawie przejazdów kolejowych, wiaduktów i parkingów Park&Ride na Bia³o³êce, niebezpiecznych przejœæ dla pieszych na ul. Jagielloñskiej, problemów
koñcowego odcinka ul. Berensona oraz
zabezpieczeñ przeciwpowodziowych
na rzece D³ugiej. Wiele z moich inicjatyw spotka³o siê z uznaniem mieszkañców i reakcj¹ ze strony miasta.
Dosz³o dziêki temu do wymiany autobusów linii 133 na wiêksze, odmalowane zosta³y te¿ pasy na ul. Modliñskiej przy zjeŸdzie z Mostu Grota Roweckiego. W wyniku mojej interpelacji sesje Rady Warszawy s¹ nie tylko
transmitowane on-line, ale mo¿na
obejrzeæ archiwalne rejestracje w ka¿dej chwili. Niesposób opisaæ ka¿d¹
podjêt¹ przeze mnie inicjatywê wszystkie „Wasze sprawy” znajduj¹ siê
na stronie www.dolczewski.pl.

przedstawiciele uwa¿aj¹, ¿e przecie¿
mieszkañcy stolicy zgodzili siê na prywatyzacjê SPEC-u, bo… w wyborach w
wiêkszoœci zag³osowali na PO! Logika
pokrêtna nieziemsko zw³aszcza, ¿e tego
pomys³u Platforma na swych wyborczych sztandarach nie mia³a, wstydliwie go przemilczaj¹c. I na pewno nie
wszyscy wyborcy PO wiedzieli o znaku
równoœci pomiêdzy swym wyborem a
prywatyzacj¹ SPEC-u. Nie wierzê bowiem, ¿eby a¿ tylu warszawiaków chcia³o pozbyæ siê znakomicie prosperuj¹cej,
dochodowej spó³ki na rzecz prywatnego, nieznanego w³aœciciela, którego
jedn¹ z pierwszych decyzji bêdzie podniesienie cen dostarczanego do sto³ecznych mieszkañ ciep³a. I niech koledzy
z PO nie mówi¹, ¿e siê tu mylê, bo oszukuj¹ w ten sposób samych siebie, a ju¿
na pewno swoich wyborców.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

„Udzia³ mieszkañców w podejmowaniu decyzji oraz w odpowiedzialnoœci za
miasto to znak jakoœci nowoczesnej europejskiej metropolii” – napisa³a w swoim
programie wyborczym Hanna Gronkiewicz-Waltz. „Mieszkañcy Warszawy maj¹
i bêd¹ mieli w przysz³oœci mo¿liwoœæ wyra¿enia opinii dotycz¹cych ró¿nego rodzaju projektów.” – obieca³a wiceprzewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej. Dlaczego nie chce wiêc zgodziæ siê na referendum w sprawie prywatyzacji SPEC?
Najwy¿sza Izba Kontroli og³osi³a w
2009 r. druzgocz¹cy raport z prywatyzacji STOEN. Wed³ug NIK, prywatyzuj¹c warszawskie sieci elektryczne,
nara¿ono na szwank bezpieczeñstwo
energetyczne stolicy i jej mieszkañców.
A monopol pañstwa zosta³ zast¹piony
monopolem prywatnym. Pamiêtny
warszawski blackout potwierdzi³, ¿e
niemiecki w³aœciciel STOEN-u nie inwestowa³ wystarczaj¹co w remonty sieci
elektrycznej. Dlatego warszawiacy
utknêli w windach i metrze, a szpitale
pracowa³y na generatorach diesla. Biuro Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego w Ratuszu nie mog³o nawet
skontaktowaæ siê z przedstawicielami
spó³ki. Tak samo mo¿e byæ z sieciami
ciep³owniczymi po sprzeda¿y SPEC.

Prosto z mostu

Twarze Platformy
Wzi¹³em udzia³ w ka¿dej z 9 Sesji
Rady Warszawy, na których zabiera³em g³os 5 razy. By³em obecny na posiedzeniach ka¿dej z 4 komisji, których
jestem cz³onkiem. Przygotowania do
aktywnego udzia³u w dyskusjach wymagaj¹ czasu i koncentracji, poniewa¿
to w³aœnie na komisjach odbywa siê
gros pracy merytorycznej. Odby³em 6
dy¿urów radnego oraz stara³em siê byæ
jak najczêœciej na sesjach rad dzielnic
na Bia³o³êce, Pradze Pó³noc i Targówku. W celu jak najlepszego zajêcia siê
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Brzezin, spotyka³em siê
nie tylko ze specjalistami, ale przede
wszystkim z mieszkañcami tych okolic. Na samym pocz¹tku kadencji przyczyni³em siê te¿ do wywalczenia dodatkowych 17 mln z³ na now¹ szko³ê na
ul. G³êbockiej. W tej statystyce nie chodzi o rekordy, najwa¿niejsza jest systematyczna praca, a nie zabieranie g³osu „byle zaistnieæ”. Nie dla poklasku
jestem radnym, ale dla mieszkañców
Warszawy i Pañstwa spraw.
Gdybym móg³ opisaæ ca³¹ swoj¹ aktywnoœæ przez te 100 dni w Radzie
Warszawy, musia³bym pewnie wydaæ
osobn¹ publikacjê. Zachêcam do œledzenia profilu na Facebooku i odwiedzenia strony www.dolczewski.pl. Zapraszam na dy¿ury – najbli¿szy ju¿ 1
marca, w dok³adnie setny dzieñ pracy
dla Pañstwa w Radzie Warszawy w
pok. 2020 na 20 p. w PKiN. Chcia³bym
us³yszeæ od Pañstwa, czym powinienem siê jeszcze zaj¹æ?
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Niebywa³a determinacja przyœwieca
Hannie Gronkiewicz-Waltz w têpieniu konkurencji w dzielnicach, w których radni
Platformy Obywatelskiej nie maj¹ wiêkszoœci niezbêdnej do wyboru zarz¹du.
Najbardziej drastyczne formy przybra³o
to na Ursynowie. Pani prezydent najpierw
pod b³ahym pozorem uchyla³a uchwa³y
rady dzielnicy, a ostatnio odebra³a burmistrzowi kompetencje do zatrudniania i
zwalniania z pracy podleg³ych sobie
urzêdników, bez czego trudno sobie wyobraziæ sprawne zarz¹dzanie dzielnic¹.
Podczas ca³ej tej awantury dzia³acze
PO, wyprowadzeni z równowagi faktem, i¿ to nie oni wygrali wybory, zachowywali siê uderzaj¹co szczerze. Podczas sesji oznajmili pozosta³ym radnym:
„Sami siê wybierajcie!”, odmawiaj¹c
udzia³u we w³adzach komisji rady. „Na
Ursynowie nie da siê rz¹dziæ bez akceptacji pani prezydent” - mówili inni,
powo³uj¹c siê na ustawê warszawsk¹.
Otó¿ to nieprawda, ¿e z ustawy warszawskiej wynika, i¿ w dzielnicy nie da
siê rz¹dziæ bez akceptacji prezydenta
miasta. To w poprzednim ustroju stolicy wybór dyrektora dzielnicy gminy
Warszawa-Centrum (odpowiednik dzisiejszego burmistrza) nastêpowa³ na
wniosek prezydenta miasta, a zatem
wymaga³ jego zgody. Mimo to prezydenci Œwiêcicki i Piskorski akceptowali
lokalne wyniki wyborów i (z jednym
wyj¹tkiem, gdy kandydat nie spe³ni³
wymogów formalnych) sk³adali wnioski o wybór wskazanej przez radnych
osoby. Obecna ustawa nie przewiduje
udzia³u prezydenta miasta w wyborze
w³adz dzielnic. Hanna GronkiewiczWaltz jednak, wzorem Lecha Kaczyñskiego, uzurpuje sobie prawo do narzucania dzielnicom swojego zdania.
Jest tak te¿ na Pradze Pó³noc. W wyniku dzia³añ PO mamy tu dziœ dwóch

przewodnicz¹cych rady oraz wyznaczony przez pani¹ prezydent zarz¹d dzielnicy, nie uznawany przez wiêkszoœæ
radnych. Przeci¹æ tê sytuacjê mo¿na by
w prosty sposób: zbieraj¹c wszystkich
radnych na sesji i pozwalaj¹c im swobodnie dzia³aæ. Platforma na to nie
pójdzie, gdy¿ wie, ¿e nie ma wiêkszoœci w radzie i straci w³adzê.
Jakie oblicze ma dzisiejsza Platforma Obywatelska? Czy jest to twarz z
Warszawy - bezwzglêdnych dzia³aczy
myœl¹cych tylko o utrzymaniu w³adzy?
Czy jest to twarz z Wa³brzycha - dresiarskiego senatora i radnych PO kupuj¹cych g³osy w wyborach? Czy jest
to twarz ze Smo³dzina - radnego PO
gwa³c¹cego jedenastoletni¹ dziewczynkê? Nie, nie wpadajmy w szaleñstwo... Platforma ma po prostu szczer¹
twarz Donalda Tuska, który zostawszy
premierem obieca³ w expose: „Naczeln¹ zasad¹ polityki mojego rz¹du
bêdzie stopniowe obni¿anie podatków.” I jeszcze parê innych rzeczy...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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SPEC to monopolista na sto³ecznym rynku ciep³a. Oferuje ogrzewanie tañsze ni¿ gazowe czy olejowe i
planuje pod³¹czaæ do swojej sieci
nowe osiedla, tak¿e w dzielnicy Bia³o³êka. Ale prywatny w³aœciciel znajdzie ³atwiejszy sposób na zarobek:
podwy¿kê cen ciep³a. A przyk³ad innych polskich miast pokazuje, ¿e nie
musi ogl¹daæ siê na zgodê Urzêdu
Regulacji Energetyki. Je¿eli ten sam
w³aœciciel kupi sprzedawane przez
Vattenfall elektrociep³ownie warszawskie, ca³y rynek znajdzie siê poza publiczn¹ kontrol¹. A zainteresowani
jego kupnem s¹ m.in. Rosjanie.
Oprócz kurka gazowego, pod rêk¹
Putina mo¿e znaleŸæ siê kurek z ciep³em dla stolicy Polski…

Sto³eczne Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej mo¿e przynosiæ miastu
roczny dochód na poziomie 70 mln z³.
Gronkiewicz-Waltz chce sprzedaæ je za
(jednorazow¹) kwotê 750 mln. A na
zasi³ki dla bezrobotnych ciep³owników
zap³ac¹ wszyscy podatnicy. Chyba, ¿e
uda nam siê zmusiæ Hannê Gronkiewicz-Waltz do przyjêcia inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwoœci i zapytania mieszkañców o zgodê na sprzeda¿ najwiêkszego maj¹tku Warszawy
w referendum.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

Ch³odnym okiem

Sporu faza kolejna
Radzicie, radzicie i co? Zaczepi³
mnie ostatnio jeden ze znanych mi z
widzenia wyborców na ulicy. Ano, radzimy – odpar³em, próbuj¹c nastêpnie indaguj¹cemu mnie obywatelowi
w prostych ¿o³nierskich s³owach wyjaœniæ, o co idzie i co jest przedmiotem
sporu. Nie wiem, na ile moje argumenty doñ dotar³y i co cz³owiek zrozumia³
z przyd³ugiego wywodu. Coœ jednak
chyba pozosta³o, bo na odchodne us³ysza³em – „¿eby tak pisiaki z szanta¿yst¹ i pedofilem, koniec œwiata”.
Odbyta nieplanowana rozmowa na
ulicy uœwiadamia mi, ¿e spór w radzie
zatacza coraz szersze krêgi, a wiedza
o nim staje siê coraz bardziej powszechna. To ju¿ nie tylko spór, tocz¹cy siê za murami urzêdu na K³opotowskiego. Relacje we wszystkich telewizjach, maj¹cych programy warszawskie, jak TVN Warszawa i TVP INFO,
relacje dziennikarskie w gazetach centralnych - Gazeta Wyborcza, ¯ycie
Warszawy, Fakt i Super ekspress - równie¿ pisz¹ce o sprawie media lokalne
jak NGP powoduj¹, ¿e znajomoœæ problemu wystêpuj¹cego w pó³nocnopraskiej radzie jest coraz powszechniejsza. Chcia³bym tym wszystkim, którzy
podzielaj¹ mój pogl¹d na sprawê, podziêkowaæ za s³owa wsparcia. ¯ycie
publiczne winno siê opieraæ g³ównie na
przepisach prawa, ale tak¿e na przyzwoitoœci. To przede wszystkim winni
zrozumieæ zwolennicy £ukasza M. To
nie jest tak, ¿e mo¿na byæ zawsze bezkarnym, bo niska szkodliwoœæ czynu
spo³ecznego, bo brak znamion czynu
zabronionego. Jest sêdzia ostateczny,
to wyborcy. Sêdzia nierychliwy, wydaj¹cy swoje werdykty co cztery lata.
Dziœ spór na Pradze wszed³ w kolejn¹ fazê. Po okresie przerw w obradach, wybuchu afery zwi¹zanej z
oskar¿onym o szanta¿ i pedofiliê
£ukaszem M. grupa radnych PiS, PWS
i wymieniony £ukasz M. podjêli siê rzeczy karko³omnej: stworzenia faktów
dokonanych i udowodnienia opinii publicznej, i¿ stanowi¹ legaln¹ w³adzê na
Pradze. Lider tej grupy Jacek Wachowicz mieni siê przewodnicz¹cym rady.
Panie Jacku, nieœmia³o przypominam
art. 227 Kodeksu karnego, „Kto, podaj¹c siê za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskuj¹c b³êdne prze-

œwiadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynnoœæ zwi¹zan¹ z jego funkcj¹
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
roku.” Panie Jacku, ju¿ raz w poprzedniej kadencji uzurpowa³ Pan sobie prawa do tej funkcji, wtedy Panu siê upiek³o. Dziœ sprawa jest o wiele powa¿niejsza. Dziœ nie mo¿e siê Pan zas³aniaæ nieœwiadomoœci¹ i nieznajomoœci¹
prawa. Dziœ dzia³a Pan w œwiadomoœci
recydywy. Stawiam wiêc pytanie, czy
warto dla happeningu, dla hucpy i to
jeszcze na dodatek z …. £ukaszem
M? Czy warto szargaæ sobie reputacjê?
Pan, Panie Jacku - Rycerz Kolumba.
Zarówno ja, jak i wszyscy radni otrzymaliœmy kolejn¹ ju¿ opiniê z biura
prawnego m.st. Warszawy, z której jednoznacznie wynika, ¿e wszystkie czynnoœci podejmowane przez przewodnicz¹c¹ El¿bietê Kowalsk¹-Kobus by³y i
s¹ zgodne z prawem. Dziwiê siê pañskiej desperacji, Panie Jacku. Dziwiê
siê radnym PiS, którzy jak bia³y ¿agiel
bezw³adnie miotany wiatrem unoszeni s¹ przez wichry historii i nie zajmuj¹ w sprawie publicznie ¿adnego
stanowiska. Jak na partiê aspiruj¹c¹
do w³adzy trochê to asekuranckie i niezrozumia³e. Ma swoje stanowisko PO,
wypowiedzia³a siê na zjeŸdzie dzielnicowym SLD - moja formacja, a PiS
milczy. Sam ciekawy jestem, co oficjalnie s¹dzi PiS. Inaczej mój interlokutor
(tak na marginesie w ostatnich wyborach - chyba wyborca PiS) - pozostanie wewnêtrznie moralnie rozdarty.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Dialog o œrodkach unijnych
dokoñczenie ze str. 1

Zdrowa gmina - zdrowa Polska
dokoñczenie ze str. 1

i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
W Wodyniu 20% pañ wykona³o badanie mammograficzne,
zaœ w Paprotni na badania cytologiczne zg³osi³o siê blisko
13,6% kobiet. Na drugim miejscu wœród zdrowych gmin znalaz³a siê Pilawa, trzecie miejsce przypad³o w udziale Starym Babicom. Sukcesy gmin
mazowieckich nie by³yby mo¿liwe, gdyby nie wsparcie i
wspólne dzia³anie urzêdów
miast i gmin, przychodni lekarskich, stra¿y gminnych, szkó³,
parafii, oœrodków pomocy spo³ecznej – jednym s³owem
wszystkich, którzy mogli wzi¹æ
udzia³ w stronie wykonawczej
i rozpropagowaniu idei. Dla
osób mieszkaj¹cych z dala od
placówek medycznych, w których wykonywane by³y badania przesiewowe, organizowano nawet transport. Jak widaæ
z efektów, to pospolite ruszenie bardzo siê op³aci³o. Dla wygranych gmin wynik konkursu
mia³ równie¿ wymierny efekt w
postaci nagród pieniê¿nych.
Polska Unia Onkologii – inicjator konkursu Zdrowa Gmina - jest pozarz¹dow¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego.
Dzia³a na rzecz wszelkich inicjatyw zmierzaj¹cych do skutecznego zwalczania chorób
nowotworowych. Zrzesza lekarzy onkologów i wszystkich,
którzy wspieraj¹ ideê walki z
rakiem, organizuje warsztaty,
kursy specjalizacyjne, spo³eczne kampanie medialne i
konferencje dotycz¹ce tematyki chorób nowotworowych i
ich profilaktyki. Na najwy¿szym stopniu ogólnoœci jest to
dzia³anie na rzecz realizacji
ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która wesz³a w
¿ycie 1 lipca 2005. W³aœnie
piêcioletnim staraniom PUO
zawdziêczamy funkcjonowanie tej ustawy. Konkrety wynikaj¹ wprost z ustawy i stanowi¹ szczegó³owe cele Polskiej
Unii Onkologii. Choæ wydaje
siê oczywistoœci¹, ten cel PUO
nie zosta³ jeszcze w naszym
kraju w pe³ni zrealizowany:
chodzi o zapewnienie wszystkim chorym na nowotwory
powszechnej dostêpnoœci do
œwiadczeñ medycznych i to na
poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez
Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia, Uniê Europejsk¹ i przez
krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe. Te standardy czêsto nie s¹ równie¿ zgodne z za³o¿eniami Paryskiej
Karty Walki z Rakiem, która
zosta³a uchwalona 11 lat

temu, podczas Œwiatowego
Szczytu Walki z Rakiem. Kolejny cel PUO to promowanie
europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych, a tak¿e ujednolicenie nauczania
onkologii we wszystkich akademiach medycznych i we
wszystkich zawodach medycznych, które w jakikolwiek
sposób wi¹¿¹ siê z opiek¹ nad
chorymi na nowotwory z³oœliwe. Ogromnie istotne jest równie¿ tworzenie warunków do
prowadzenia badañ naukowych, które zbli¿a³yby œwiat
medyczny do skutecznej walki z nowotworami. PUO walczy równie¿ o zniesienie limitów œwiadczeñ, zapewnianych
przez wysokospecjalistyczne
placówki onkologiczne.
II edycja Konkursu Zdrowa
Gmina zosta³a uroczyœcie zainaugurowana 7 lutego w Centrum Nauki Kopernik, z udzia³em przedstawicieli wszystkich
gmin bior¹cych udzia³ w II edycji. W tym roku wygrana bêdzie
trudniejsza, bowiem do konkursu stan¹ gminy z a¿ szeœciu
województw: mazowieckiego,
³ódzkiego, lubelskiego, œwiêtokrzyskiego, podkarpackiego i
opolskiego. Najlepsze, tzn. te,
które osi¹gn¹ najwy¿szy
wskaŸnik zg³oszeñ na badania
profilaktyczne, finansowane
przez NFZ i NPZChN, pomiêdzy marcem a sierpniem tego
roku, mog¹ liczyæ na wysokie
nagrody – 100 tys. z³ za pierwsze miejsce, 50 tys. za drugie
i 25 tys. z³ za trzecie. Zadaniem gmin w pierwszym etapie tegorocznej edycji jest
przeprowadzenie dzia³añ, propaguj¹cych profilaktykê chorób nowotworowych, w szczególnoœci: raka piersi, jelita grubego i raka szyjki macicy. Dzia³ania musz¹ skutkowaæ wykonaniem badañ przesiewowych
przez maksymalnie du¿y odsetek spo³ecznoœci gmin, bior¹cych udzia³ w konkursie. Drugi etap to ocena projektów
dzia³añ promuj¹cych profilaktykê nowotworow¹, przy czym
ocenie bêdzie podlegaæ równie¿ to, w jaki sposób gminy
zamierzaj¹ – jeœli wygraj¹ –
wydatkowaæ na tê promocjê
konkursowe nagrody pieniê¿ne, bowiem te musz¹ byæ wykorzystane w³aœnie na realizacjê dzia³añ opisanych w
projektach.
W uroczystej inauguracji II
edycji Konkursu Zdrowa Gmina uczestniczyli przedstawiciele zwyciêskich gmin z I edycji.
Mo¿na by³o zatem pos³uchaæ,
jak siê wygrywa i jak dzia³aæ,
by wygraæ. O tym, jak wygl¹-

da w Polsce profilaktyka nowotworowa, mówili eksperci: dr n.
med. Janusz Meder, prezes
Polskiej Unii Onkologii; dr n.
med. Jerzy Giermek, kierownik
Centralnego Oœrodka Koordynuj¹cego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi i prof. dr hab. n.
med. Jaros³aw Regu³a – prezes Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, koordynator
Programu badañ przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Konkluzja jedna – jest jeszcze wiele
do zrobienia, pomimo i¿ sytuacja systematycznie, choæ powoli siê poprawia. O konkursie
Zdrowa Gmina dr Janusz Meder powiedzia³ - „Program ma
na celu zwiêkszyæ wykrywalnoœæ chorób nowotworowych,
a jednoczeœnie zmniejszyæ zachorowalnoœæ na raka piersi,
szyjki macicy czy jelita grubego. Wierzê, ¿e dziêki kontynuacji konkursu na terenie 6 województw, a w przysz³oœci na
terenie ca³ej Polski, przyczynimy siê do zwiêkszenia œwiadomoœci zdrowotnej wœród
mieszkañców, a tym samym
obni¿¹ siê statystyki zachorowalnoœci i umieralnoœci z powodu nowotworów.”
Gminy startuj¹ce mog¹ liczyæ na wsparcie organizacji
pacjenckich – Polskiej Koalicji
Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacji Stowarzyszeñ „Amazonki”, Ogólnopolskiej Organizacji na rzecz
walki z rakiem szyjki macicy
„Kwiat Kobiecoœci” i Stowarzyszenia Europacolon Polska.
Patronat medialny m.in. – Programu I Polskiego Radia, TVP
1, serwisu samorz¹dowego
PAP, Gazety Samorz¹du i Administracji, portalu rynekzdrowia.pl i telewizji regionalnych
TVP – daje gwarancjê w³aœciwego nag³oœnienia konkursu.
Do koñca lutego gminy
maj¹ czas na zg³oszenie
swojego akcesu do konkursu,
a z pewnoœci¹ warto to uczyniæ. Zdrowa Gmina to zdrowa Polska, bowiem wszystko
zaczyna siê od ma³ych ojczyzn. Zdrowie te¿.
El¿bieta Gutowska

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

ale, niestety, Warszawa
œrodki na takie cele zdobywa z du¿ym trudem. W rezultacie sta³o siê to jedynie
dwukrotnie – za pierwszym
razem uda³o siê sfinansowaæ
remonty kamienic przy Z¹bkowskiej 4 i 36, gdzie powsta³y przy okazji œwietlica i
punkt informacji turystycznej,
a ostatnio by³a to „rewitalizacja przestrzeni ul. Bia³ostockiej”. Tê ostatni¹ inwestycjê
ju¿ dawno uznano na forum
komisji za zwyk³y remont ulicy, bêd¹cy zaprzeczeniem
prawdziwej rewitalizacji. Jak
po raz kolejny remont sta³ siê
rewitalizacj¹? Okazuje siê,
¿e na Pradze Pó³noc w momencie uzyskania przez
Warszawê dofinansowania
projektów rewitalizacyjnych
tylko ten jeden projekt by³
gotowy do realizacji... Na
szczêœcie kwota 4,5 mln z³.
wydana na remont ul. Bia³ostockiej wróci do bud¿etu
dzielnicy i zasili kolejne projekty zawarte w mikroprogramie rewitalizacji. Miejmy nadziejê, ¿e tym razem w sposób bardziej przemyœlany.
Najwa¿niejsze s¹ potrzeby
lokalnej spo³ecznoœci – podkreœli³a pani wiceburmistrz.
Z projektami „miêkkimi”,
czyli dotycz¹cymi dzia³añ
spo³ecznych, równie¿ nie jest
dobrze. W latach 2005-13 dofinansowanie z funduszy unijnych uzyskaj¹ zaledwie 22 z
nich, przygotowane przez
urz¹d dzielnicy b¹dŸ miasto.
Z zainteresowaniem obecnych spotka³y siê dwa projekty skierowane do m³odzie¿y
szkolnej: „Dojrzali kompetentni w pracy” (termin realizacji
marzec 2011) oraz pilota¿owy „Gimnazjalisto, sam zaplanuj swoj¹ karierê” (od
sierpnia 2011), oba przygotowane i realizowane dziêki
osobistej aktywnoœci dyrekcji
Gimnazjum nr 31, niestety na
razie wy³¹cznie tam. To stanowczo za ma³o. Brak niestety danych, jak udaje siê pozyskiwaæ œrodki unijne praskim organizacjom pozarz¹dowym. Nie wykluczone, ¿e
na tym polu Praga Pó³noc
przekroczy³aby znacznie
warszawsk¹ œredni¹.
Udzia³ dzielnicy przy projektach organizacji spo³ecznych
ogranicza siê zazwyczaj do
formalno-akceptuj¹cego.
Urzêdnicy wykazuj¹ nieufnoœæ
zarówno wobec organizacji,
jak i osób, którym one pomagaj¹. Z drugiej strony, w urzêdzie za przygotowywanie i opiniowanie wniosków oraz pozyskiwanie œrodków unijnych
odpowiada tylko jedna osoba.
Zg³oszono chêæ wspó³pracy z
urzêdem przy tworzeniu wniosków do najbli¿szych naborów
na dzia³ania spo³eczne.
Pani burmistrz zadeklarowa³a swój udzia³ w tworzeniu
Strategii dla Pragi, bowiem w
zwi¹zku z ogromem potrzeb
mieszkaniowych i spo³ecznych dzielnicy niezbêdna jest
diagnoza i d³ugofalowy program naprawczy. Obecnie s¹
roszczenia do ponad 120 pra-

skich kamienic, dzia³ania
musz¹ siê wiêc skupiæ na
tych, które s¹ w³asnoœci¹
miasta. Po powstaniu nowych
mieszkañ stare bêdzie mo¿na remontowaæ. Pieni¹dze
mog¹ pochodziæ ze sprzeda¿y nieruchomoœci, mo¿na liczyæ na œrodki ogólnowarszawskie, PPP (partnerstwo
publiczno-prywatne), prywatnych sponsorów, oraz lepiej
wykorzystywaæ potencja³ organizacji pozarz¹dowych.
Stowarzyszenie „Otwarte
drzwi” zaproponowa³o wdro¿enie na Pradze Pó³noc
sprawdzonego ju¿ w 2004
roku na Woli pomys³u na walkê z wykluczeniem spo³ecznym. Program by³by skierowany do bezdomnych i k³ad³
nacisk na pracê, naukê i
kszta³cenie zawodowe. Osoby pozytywnie zakwalifikowane otrzymywa³yby szansê na
mieszkanie, które jednak musia³yby same wyremontowaæ.
Program na Woli sfinansowa³
biznes prywatny, podobnie
mog³oby byæ na Pradze. Jest
to tym istotniejsze, ¿e dotyka

najwa¿niejszych form aktywnoœci zwi¹zanych z rzeczywist¹ rewitalizacj¹, w tym nies³usznie niedocenianego, a
typowego dla dawnej Pragi
rozwoju przedsiêbiorczoœci.
Na posiedzeniu komisji,
zgodnie ze wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, zosta³y powo³ane
trzy zespo³y robocze: ds. rewitalizacji, ds. opieki spo³ecznej i zdrowia oraz ds. kultury.
W zespo³ach: rewitalizacyjnym oraz opieki spo³ecznej i
zdrowia wybrano koordynatorów: Tomasza Peszke z Praskiego Stowarzyszenia
Mieszkañców „Micha³ów”
oraz Mariê Pokój ze Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”. W
zespole ds. kultury, ze wzglêdu na zbyt ma³¹ liczbê organizacji w nim uczestnicz¹cych
(2), na razie koordynatora nie
wybrano. W zwi¹zku z powy¿szym przewodnicz¹cy
DKDS Krzysztof Tyszkiewicz
zaapelowa³ do praskich organizacji, dzia³aj¹cych w zakresie kultury, o w³¹czenie siê w
prace tego zespo³u.
Kr.

Zabytkowa kamienica
przy Sierakowskiego 4
Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK
wyst¹pi³ do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis
do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Sierakowskiego 4.
Jak podkreœlaj¹, kamienica Mutera to budynek najcenniejszy i najstarszy w tym rejonie, choæ, jak wiêkszoœæ praskich
zabytków, jest w z³ym stanie.
W pe³nej krasie mo¿na go obejrzeæ na obrazie Kossaka z
1865 roku, przedstawiaj¹cym targ koñski na Pradze. W istniej¹cym tu póŸniej gimnazjum uczy³ siê Janusz Korczak.
Obroñcy zabytków licz¹, ¿e dziêki wpisowi do rejestru, uda
siê na ratowanie budynku pozyskaæ niezbêdne fundusze.
Wpisy do rejestru zabytków praskich obiektów znacznie
przyspieszy³y, zw³aszcza po zburzeniu Parowozowni przy
Wileñskiej. W zesz³ym roku by³o ich chyba wiêcej, ni¿ przez
ostatnich 10 lat. W rejestrze znalaz³y siê m.in.: „Drucianka”,
spichlerz przy Objazdowej 2, d. zajezdnia tramwajowa przy
In¿ynierskiej 6, d. Zak³ad Wychowawczy im. Micha³a Bergsona przy Jagielloñskiej 28, kamienice Z¹bkowska 13, Kêpna 15, a nawet uk³ad urbanistyczny Pragi II.
Choæ postêp jest widoczny, na prawn¹ ochronê i nale¿ny
remont czekaj¹ na Pradze Pó³noc dziesi¹tki dalszych obiektów,
tak¿e o wielkiej wartoœci historycznej.
Kr.
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