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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 2

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu

i konsultacja protetyka gratis!

W lutym specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 5

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

- Myœlê, ¿e po tych dwóch
miesi¹cach mam ju¿ ca³kiem
dobre rozpoznanie bie¿¹-
cych spraw i nieŸle siê orien-
tujê w zagadnieniach doty-
cz¹cych dzielnicy. Z wice-
burmistrzami i naczelnikami
wydzia³ów wyznaczyliœmy
wspólnie priorytety na ten
rok. Rozpoczêliœmy bardzo

wiele inwestycji; nie zawsze
one s¹ proste w realizacji,
bowiem wci¹¿ mamy do czy-
nienia z wyborem ró¿nych
rozwi¹zañ i wariantów, ze
zmianami harmonogramów
prac, czêsto ze wzglêdu na
koniecznoœæ oszczêdzania.
Nie poddajemy siê – budu-
jemy w tej chwili kilkanaœcie
ulic, budujemy trzy szko³y,
których terminy oddania
przypadaj¹ na rok 2014, tak
wiêc dynamika jest spora, jak
na Bia³o³êkê przysta³o.

Bardzo istotne rzeczy

dziej¹ siê w kwestii polityki

mieszkaniowej. Oddajemy

niebawem do u¿ytkowania

budynek komunalny przy

Marywilskiej 44c i w³aœnie

podejmowaliœmy decyzje, co

do sposobu jego zasiedlania.

Jeœli chodzi o rozdysponowa-

Pogodziæ inwestycje

z oszczêdnoœciami
Minê³o ju¿ nieco czasu od momentu kiedy Adam

Grzegrzó³ka, nowy burmistrz Bia³o³êki obj¹³ swój

urz¹d, wiêc bez obaw pytamy, które z bia³o³êckich

problemów uda³o siê okie³znaæ.

Uspokajaj¹ce informacje

Metra nie znajduj¹ potwier-

dzenia w rzeczywistoœci, bo-

wiem w przypadku pozosta-

³ej zabudowy, nierzadko o

XIX – wiecznym rodowodzie,

zamieszczone w dokumenta-

cji informacje o stanie po-

szczególnych budynków s¹

zdawkowe i nie wskazuj¹, w

jaki sposób nale¿y je chroniæ

przed skutkami budowy. Tyl-

ko stan budynków zupe³nie

nowych oceniono jako bardzo

dobry, ale nawet one, np. przy

Targowej 63, zaczynaj¹ pê-

kaæ. Jedynym przewidzianym

Jak ¿yæ

z metrem?
O tym, ¿e podczas budowy II linii metra Praga bêdzie

obszarem bardzo trudnym ze wzglêdu na najstarsz¹ i

najbardziej zwart¹ zabudowê - wiadomo by³o od pocz¹tku,

jednak wiêksze zainteresowanie wykazano tylko dwoma

budynkami miêdzy Targow¹ i Zamoyskiego, bezpoœrednio

pod którymi maj¹ przejœæ tunele metra. Dla wiêkszoœci

warszawiaków powinno byæ jasne, ¿e po k³opotach z

budynkiem przy Œwiêtokrzyskiej oraz zalaniu stacji

Powiœle zapewnienia Metra Warszawskiego o nik³ym

wp³ywie budowy II linii na okoliczn¹ zabudowê, mo¿na

miêdzy bajki w³o¿yæ.

œrodkiem zaradczym jest mo-

nitorowanie uszkodzeñ, któ-

re oceni¹ eksperci, a wyko-

nawca naprawi. Dla rejonu

budowanej stacji Dworzec

Wileñski oraz wzd³u¿ trasy

budowy przysz³ych tuneli do-

chodz¹cych do tej stacji, za-

montowanych jest 917 urz¹-

dzeñ monitoringu. Nietrudno

sobie jednak wyobraziæ sytu-

acjê, kiedy fachowe eksper-

tyzy za przyczynê powsta³ych

szkód uznaj¹ z³y stan tech-

niczny budynku jako taki, a

nie prace prowadzone przez

Rozwa¿ania na ten temat

rozpocz¹æ nale¿y od bardzo

wa¿nego stwierdzenia: ¿aden

z w³aœcicieli nie mo¿e ¿¹daæ

od podmiotu prowadz¹cego

budowê metra (dalej: wyko-

nawcy metra, przedsiêbiorcy)

zaprzestania oddzia³ywania

na jego nieruchomoœæ ponad

przeciêtn¹ miarê, je¿eli dzia-

³alnoœæ przedsiêbiorcy jest

zgodna z prawem. Jednak w

zamian za utracone roszcze-

nie o zaniechanie naruszeñ,

w³aœciciel uzyskuje wzglê-

dem przedsiêbiorcy roszcze-

nie o naprawienie szkody

wyrz¹dzonej ruchem zak³adu

prowadz¹cego prace.

Odpowiedzialnoœæ odszko-

dowawcza mo¿e dotyczyæ na-

stêpstw zachowañ zgodnych

z prawem (w tym wypadku

Leximus radzi

Szkody na Pradze:

co robiæ?
W zwi¹zku z budow¹ II linii metra pojawia siê coraz wiêcej

pytañ i w¹tpliwoœci dotycz¹cych odpowiedzialnoœci za

szkody powsta³e w nieruchomoœciach w wyniku prowa-

dzonych prac. Wspó³pracuj¹ce z nami od lat kancelarie

prawne przygotowa³y mini-przewodnik dla mieszkañców.

Znak uczciwoœci

ZKDP istnieje od 1994 roku
i wed³ug ostatnich danych
skupia prawie 500 najwa¿niej-
szych tytu³ów. Czapeczka,
jako ¿ywo przypominaj¹ca te
z dzieciñstwa, wykonywane z
gazety kilkoma sprawnymi
ruchami, jest – mo¿na rzec -
symbolem uczciwoœci wydaw-
cy gazety. Dlaczego? To pro-
ste - Zwi¹zek Kontroli Dystry-
bucji Prasy pozwala na jej

u¿ywanie wy³¹cznie wtedy,
gdy wydawca gazety podda-
je jej nak³ad dobrowolnej kon-
troli. To proste, ale kosztow-
ne - co miesi¹c p³acimy za ten
dowód uczciwoœci sk³adkê,
a raz w roku poddajemy siê
audytowi.

Ktoœ spyta: po co to robi-
cie? Przecie¿ bez ponosze-
nia kosztów mo¿na napisaæ -
jak robi to jedna z gazet lo-

kalnych, ¿e nak³ad wynosi 40
tysiêcy i Wasi og³oszenio-
dawcy bêd¹ usatysfakcjono-
wani. Có¿, mo¿na oczywiœcie
i tak, ale czy to uczciwe liczyæ
na nieœwiadomoœæ og³osze-
niodawców? Bo czy¿ prawo-
myœlnemu og³oszeniodawcy
przyjdzie do g³owy, by szukaæ
potwierdzenia wysokoœci na-
k³adu w dokumentach i czy
ma czas na porównywanie go
z liczb¹ mieszkañców dziel-
nicy? Daj¹c za przyk³ad Bia-

³o³êkê, któr¹ ³¹cznie z nieza-
meldowanymi zamieszkuje
oko³o 100 tys. mieszkañców,
mo¿na za³o¿yæ, ¿e jest to
oko³o 30 tys. gospodarstw
domowych. 40-tysiêczny na-
k³ad gazety nie doœæ, ¿e zna-
laz³by siê w ka¿dej rodzinie,
to jeszcze do 10 tys. bia³o³êc-
kich domów powinny dotrzeæ
dwa egzemplarze! Po co po-
dawaæ takie liczby? Racjonal-
ne wyt³umaczenie jest jedno:
to nieuczciwa przynêta na

og³oszeniodawców.

Reklamodawco, Czytelni-
ku, pamiêtaj: brak logo ZKDP
(czapeczki) oznacza, ¿e wy-
dawca podaj¹c okreœlony

nak³ad gazety - mo¿e mijaæ
siê z prawd¹.

Redakcja NGP

Ta charakterystyczna czapeczka w pobli¿u naszej stopki

redakcyjnej nie jest ozdob¹. Jest dowodem, ¿e nale¿ymy

do Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy, organizacji

wydawców, agencji reklamowych i og³oszeniodawców,

zajmuj¹cej siê zbieraniem i weryfikowaniem informacji o

wysokoœci nak³adu i dystrybucji prasy.



2  nowa gazeta praska

dokoñczenie ze str. 1

Metro Warszawskie. A wiêk-
szoœæ tych budynków nale¿y
do miasta, które od dziesiê-
cioleci zwleka z ich remonta-
mi. Dla mieszkañców kamie-
nic przy Targowej 15, 67, 70
czy 84 sytuacja, kiedy pêka-
j¹ce sufity i odspajaj¹ce siê
œciany nie s¹ powodem do
zastosowania specjalnych
œrodków zaradczych, jest nie
do pojêcia. Najwiêksze
szczeliny w œcianach kamie-
nicy przy Targowej 70 maj¹
niemal centymetr. Czêœæ
wspólnot próbuje wymóc od-
powiednie dzia³ania, wyma-
wiaj¹c Metru umowê na
umieszczanie czujników na
swych domach. Mieszkañcy
Targowej pod has³em „Metro
buduj¹, Targow¹ rujnuj¹” wy-
szli w proteœcie na ulicê i za-
mierzaj¹ dochodziæ swoich
praw od miasta.

System ró¿norodnych czuj-
ników umieszczonych na bu-
dynkach zbiera dane i sygna-
lizuje zagro¿enia w postaci
powiadomieñ dwojakiego ro-
dzaju: „alert” sygnalizuje stan,
gdy pomiary zbli¿aj¹ siê do
granicy tolerancji, ale nie sta-
nowi¹ bezpoœredniego zagro-
¿enia; „alarm” og³asza siê, gdy
nale¿y wykonaæ czynnoœci
zaradcze, np. przerwaæ prace
lub zmieniæ technologiê ich
prowadzenia. Trudno zrozu-

mieæ, dlaczego takiego alarmu
nie wprowadzono zawczasu,
zalecaj¹c stosowanie techno-
logii mniej inwazyjnych. Nale-
¿y podejrzewaæ, ¿e w stanie
alertu znajduje siê wiele bu-
dynków przy Targowej, a
uszkodzenia niektórych s¹ bli-
skie alarmu. Niestety, do tych
danych dostêp jest bardzo
utrudniony. Wgl¹d do systemu
mog¹ uzyskaæ tylko miesz-
kañcy, i tylko do pomiarów sta-
bilnoœci budynku dotycz¹cych
ich w³asnej kamienicy.

W tej sprawie krótko-
wzrocznoœci¹ wykaza³y siê
niestety same w³adze miasta.
W Decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia,
wydanej dla II linii metra jesz-
cze w 2007 roku, pró¿no szu-
kaæ zaleceñ dotycz¹cych
sposobów ochrony budyn-
ków zabytkowych na Pradze
i ich mieszkañców, choæ ta-
kie zapisy mog³y i powinny
siê tam znaleŸæ. Wed³ug obo-
wi¹zuj¹cych wtedy przepi-
sów, oddzia³ywanie inwesty-
cji na œrodowisko przyrodni-
cze i ludzi ocenia³o miejskie
Biuro Ochrony Œrodowiska, a
zatwierdza³ prezydent mia-
sta, czyli... g³ówny inwestor.
Wydaj¹c sobie samej zalece-
nia, Pani Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz ograni-
czy³a siê wiêc do spe³nienia

g³ównych wymogów ustawy,
minimalizuj¹c dodatkowe
wydatki. St¹d jedynie zalece-
nie monitorowania uszko-
dzeñ i ich naprawy po zakoñ-
czeniu inwestycji. Nie wyklu-
czone, ¿e ewentualne przy-
padki zawalenia siê zabytko-
wych kamienic zostan¹ przy-
jête nawet z ulg¹ przez w³a-
dze miasta, w widoczny spo-
sób niechêtne historycznym
pozosta³oœciom dawnej War-
szawy. Pusty plac w centrum
miasta wszak wnosi ca³kiem
nowy potencja³ inwestycyj-
ny... A co z mieszkañcami?

Pra¿anie protestuj¹, doma-
gaj¹c siê wstrzymania dal-
szych prac, a zw³aszcza roz-
poczêcia dr¹¿enia tuneli, do
czasu wykonania odpowied-
nich zabezpieczeñ ich budyn-
ków. W obecnej sytuacji te
obawy s¹ zrozumia³e, a za-
pewnienia Metra o zastoso-
waniu „jednej z najbardziej
innowacyjnych form zabez-
pieczeñ w trakcie dr¹¿enia”,
w kontekœcie dotychczaso-
wych doœwiadczeñ mog¹ bu-
dziæ tylko niepokój.            Kr.

Szkody na Pradze: co robiæ?
zgodnych z ustaw¹ Prawo
geologiczne i górnicze, w dal-
szej czêœci zwanej ustaw¹)
lub skutków zachowañ, które
nie mieszcz¹ siê w tym zakre-
sie. Do stwierdzenia, jaki ro-
dzaj zachowania by³ Ÿród³em
powstania szkody, niezbêdne
jest zazwyczaj siêgniêcie do
dokumentów konkretyzuj¹-
cych dozwolone dzia³ania wy-
konawcy, czyli m.in. do kon-
cesji i decyzji zatwierdzaj¹cej
plan ruchu zak³adu górnicze-
go (w tym wypadku podmiotu
prowadz¹cego budowê me-
tra). Je¿eli mamy do czynie-
nia ze szkod¹ wyrz¹dzon¹
przez zachowanie przedsiê-
biorcy niezgodne z ustaw¹,
odpowiedzialnoœæ odszkodo-
wawcza opieraæ siê bêdzie
wy³¹cznie na przepisach ko-
deksu cywilnego. To zagad-
nienie pozostawimy jednak
poza obszarem naszych roz-
wa¿añ. Natomiast je¿eli
wszystkie dzia³ania przedsiê-
biorcy s¹ zgodne z prawem,
a szkoda wyst¹pi³a, to w³aœci-
ciel nieruchomoœci mo¿e
¿¹daæ jej naprawienia w opar-
ciu o ustawê Prawo geolo-
giczne i górnicze.

Kto tak naprawdê jest od-
powiedzialny za szkodê?
Ustawa jasno stwierdza, ¿e
odpowiedzialnoœæ za szkodê
ponosi przedsiêbiorca prowa-
dz¹cy ruch zak³adu górnicze-

go, wskutek którego wyst¹pi-
³a szkoda, czyli wykonawca.
Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje,
w których nie mo¿na jedno-
znacznie stwierdziæ, kto wy-
rz¹dzi³ szkodê. W takim wy-
padku odpowiedzialnoœæ po-
nosi przedsiêbiorca, który
mia³ prawo prowadzenia prac
(tych objêtych ustaw¹) na
danym obszarze w dniu ujaw-
nienia szkody. Niezwykle
istotna dla poszkodowanych
jest informacja, ¿e nawet w
przypadku, gdy nie jest mo¿-
liwe ustalenie odpowiedzial-
nego przedsiêbiorcy, to zobo-
wi¹zanym do naprawienia
szkody jest Skarb Pañstwa.

Je¿eli w wyniku prowadzo-
nych przez wykonawcê metra
prac dosz³oby do wyst¹pienia
szkody, to w³aœciciel nieru-
chomoœci ma prawo ¿¹daæ jej
naprawienia. Nie od razu
mo¿na jednak wyst¹piæ z po-
zwem do s¹du. Po pierwsze,
nale¿y wyczerpaæ drogê po-
stêpowania ugodowego. Ta-
kie rozwi¹zanie ma na celu
zapobie¿enie masowemu na-
p³ywowi do s¹du spraw, w któ-
rych zakres odpowiedzialno-
œci przedsiêbiorcy nie budzi
jego sprzeciwu. W praktyce
mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e
przedsiêbiorca odpowiedzial-
ny za szkodê w ogóle nie od-
powie na pisemne zg³oszenie
¿¹dania jej naprawienia. W
takim przypadku, zgodnie z

Leximus radzi

dokoñczenie ze str. 1 ustaw¹, brak odpowiedzi w
terminie 30 dni od momentu
dorêczenia ¿¹dania, nale¿y
traktowaæ jako wyczerpanie
postêpowania ugodowego.
Tak samo potraktowana zo-
stanie odmowa zawarcia ugo-
dy przez przedsiêbiorcê.

W wielu przypadkach pod-
mioty prowadz¹ce prace na
podstawie ustawy dochodz¹
do porozumienia z poszkodo-
wanymi i zawieraj¹ z nimi ugo-
dy, dotycz¹ce sposobu i za-
kresu naprawienia wyrz¹dzo-
nej szkody. Nie ka¿da próba
zawarcia ugody musi zakoñ-
czyæ siê jednak sukcesem.
Wtedy jedynym ratunkiem dla
poszkodowanych jest droga
postêpowania s¹dowego. Ja-
kie roszczenia wzglêdem wy-
konawcy metra przys³uguj¹
poszkodowanym? Czy po-
szkodowani mog¹ po³¹czyæ
swoje si³y w walce z zak³adem
prowadz¹cym prace? Na te i
inne pytania odpowiemy w
kolejnym wydaniu.

Dominika Abramowska-Irzyk

radca prawny

Kancelaria Praska

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Francuska 26 lok. 11

tel. (22) 225-26-97

kom. 500-020-048

Kancelaria Prawna Warszawa

Ca³y prawy brzeg, na którym
s¹ zabudowania obu Prag to
dolina Wis³y, pokryta przez pia-
ski. Poziom wody znajduje siê
na tych terenach na g³êboko-
œci od 1 do 5 m poni¿ej pozio-
mu gruntu. Na obecn¹ sytuacjê
z³o¿y³ siê najni¿szy od niemal
200 lat poziom Wis³y (obni¿e-
nie wód gruntowych) oraz usu-
wanie wody z wykopów metra.
Grunty pod budynkami by³y za-
wsze nas¹czone wod¹. Jej od-

pompowanie powoduje, ¿e
pod³o¿e zmienia swoje w³asno-
œci i nie jest w stanie przenosiæ
ciê¿aru budynków, które zaczy-
naj¹ osiadaæ. O tym z pewno-
œci¹ wiedziano przystêpuj¹c do
budowy, ale dlaczego nie po-
traktowano tej wiedzy z nale-
¿yt¹ powag¹?

Wzd³u¿ ca³ej projektowanej
trasy metra powinny byæ wyko-
nane gêste odwierty, a pozy-
skane próbki zbadane pod k¹-

tem spodziewanych skutków
prowadzonych prac. Przypad-
ki dotychczasowych proble-
mów z budow¹ metra budz¹
w¹tpliwoœci, czy wszystko wy-
konano jak nale¿y. Uczestnicy
spotkania zdecydowali, ¿e wy-
st¹pi¹ o udostêpnienie protoko-
³ów z przeprowadzonych ba-
dañ geologicznych.

Odpompowywanie wody
bêdzie konieczne a¿ do koñ-
ca budowy, co mo¿e powo-
dowaæ dalsze osiadanie bu-
dynków. Ponadto pozbawio-
ny wody grunt bêdzie bardziej
podatny na przenoszenie
drgañ powstaj¹cych podczas
prac budowlanych.

Tymczasem sytuacja sta³a
siê naprawdê powa¿na. Powia-

towy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego wyda³ decyzjê o
koniecznoœci opuszczenia
dwóch lokali w budynku przy
Targowej 70. Decyzja ma rygor
natychmiastowej wykonalno-
œci, tymczasem pismo w tej
sprawie otrzyma³a wspólnota
mieszkaniowa, a nie w³adze
dzielnicy czy prezydent miasta,
organy w³adne do udzielenia
odpowiedniej pomocy, a wrêcz
winne zaistnia³ej sytuacji.
Wspólnota zamierza zaskar¿yæ
decyzjê, ale zaistnia³a sytuacja
pokazuje, ¿e obawy mieszkañ-
ców manifestuj¹cych w obronie
swych kamienic nie by³y bez-
podstawne. Nie wykluczaj¹ te¿
pozwów zbiorowych przeciwko
miastu.                                  Kr.

Z ostatniej chwili
W poniedzia³ek odby³o siê spotkanie mieszkañców z

domów przy ulicy Targowej zorganizowane przez radnego

Paw³a Lisieckiego. Sytuacjê od strony geologicznej

przybli¿y³ Mateusz Mroz.

Jak ¿yæ z metrem?
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Przeznaczenie dzier¿awy -

jak dotychczas - rozbudowa i

prowadzenie targowiska na nie

zmienionych warunkach. Sk¹d

potrzeba nowej umowy dzier-

¿awnej? Otó¿ trwa postêpowa-

nie maj¹ce na celu likwidacjê

dotychczasowego dzier¿awcy,

firmy Kupiec Warszawski Sp. z o.o.

W zwi¹zku z powy¿szym nale-

¿y zmieniæ status prawny obec-

nego poddzier¿awcy, którym

jest spó³ka „Marywilska 44” na

dzier¿awcê g³ównego. Istotny

dla zrozumienia tej nieco skom-

plikowanej procedury umów,

przejêæ i likwidacji jest ten oto,

obszerny fragment uzasadnie-

nia do uchwa³y:

„Do dnia dzisiejszego na nie-

ruchomoœci poczynione zosta-

³y przez poddzier¿awcê – Ma-

rywilska 44 Spó³ka z ograni-

czon¹ odpowiedzialnoœci¹ –

istotne nak³ady w wysokoœci

108.792.755,00 z³., obejmuj¹-

ce w szczególnoœci wybudowa-

nie Centrum Hal Targowych, w

którym prowadzona jest dzia-

³alnoœæ polegaj¹ca na udostêp-

nianiu kupcom powierzchni dla

prowadzenia przez nich dzia-

³alnoœci handlowej, a tak¿e

œwiadczeniu us³ug niezbêd-

nych dla funkcjonowania Cen-

trum. Powstanie wskazywanej

inwestycji doprowadzi³o do za-

gospodarowania w sposób pla-

nowy, spójny i efektywny nie-

ruchomoœci o powierzchni

194.722 m2, pozostaj¹cej

uprzednio w stanie niezago-

spodarowanym. Tym samym

doprowadzi³o do wymiernej

zmiany terenu w granicach

Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto-

³ecznego Warszawy, która nie-

sie ze sob¹ szereg implikacji,

równie¿ na dziedziny realizacji

przez Miasto Sto³eczne War-

szawa zadañ z zakresu celów

publicznych. Oprócz osi¹gniê-

cia pozytywnego efektu urba-

nistycznego, dzier¿awa (i pod-

dzier¿awa) nieruchomoœci po-

³o¿onej w Warszawie przy ul.

Marywilskiej 44 spowodowa³a

powstanie miejsca prowadze-

nia dzia³alnoœci gospodarczej o

charakterze handlowym dla

ma³ych i œrednich przedsiêbior-

ców/przedsiêbiorstw, zw³asz-

cza zaœ ma³ych przedsiê-

biorstw rodzinnych. Miejsce to

przez sw¹ rozpoznawalnoœæ i

popularnoœæ stanowi alterna-

tywn¹ formê realizacji szero-

kich zapotrzebowañ konsu-

mentów, funkcjonuj¹c w tym¿e

zakresie nie tylko na p³aszczyŸ-

nie dzielnicy, co równie¿ ca³ej

aglomeracji warszawskiej. W

koñcu, równie¿ funkcjonuj¹ca

w wyniku i w zwi¹zku z dzier-

¿aw¹ (i poddzier¿aw¹) nieru-

chomoœci po³o¿onej w Warsza-

wie przy ul. Marywilskiej 44 –

inwestycja powoduje w formie

czynszu z tytu³u dzier¿awy a

zarazem poddzier¿awnego –

istotne zasilenie bud¿etu Mia-

sta Sto³ecznego Warszawy.

Spó³ka pod firm¹ Kupiec War-

szawski Sp. z o.o. zosta³a za-

wi¹zana w 2008 r. w celu prze-

niesienia osób prowadz¹cych

dzia³alnoœæ handlow¹ ze Sta-

dionu Dziesiêciolecia do Cen-

trum Hal Targowych przy ul.

Marywilskiej 44. Cel spó³ki zo-

sta³ zrealizowany. Z chwil¹ po-

wo³ania do ¿ycia spó³ki Mary-

wilska 44 Sp. z o.o., w której

Kupiec Warszawski posiada

8,6% udzia³ów, spó³ka Kupiec

Warszawski Sp. z o.o. zaprze-

sta³a prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej. Konsekwencj¹

czego spó³ka nie mia³a mo¿li-

woœci wywi¹zywania siê z zo-

bowi¹zañ finansowych. W

zwi¹zku z powy¿szym spó³ka

Kupiec Warszawski z³o¿y³a do

S¹du Gospodarczego wniosek

o likwidacjê spó³ki. Wszelkie

zobowi¹zania wobec Miasta

Sto³ecznego Warszawy z tytu-

³u dzier¿awy gruntu s¹ termi-

nowo regulowane przez spó³kê

Marywilska 44 Sp. z o.o.”

Druga z dyskutowanych

uchwa³ dotyczy³a zaopiniowa-

nia Programu Aktywnoœci Lo-

kalnej (PAL) na lata 2013-

2016, stworzonego przez bia-

³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej. Opinia w tym przypad-

ku mia³a dotyczyæ fragmentu

programu, który jest realizowa-

ny od stycznia 2013, zaœ jego

zakoñczenie przypadnie na

czerwiec 2014. Wszystko to w

ramach projektu systemowego

„Reintegracja spo³eczna i za-

wodowa osób zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecznym”.

Czym jest PAL? Powsta³, by

umo¿liwiæ realizacjê dzia³añ

na rzecz aktywizacji spo³ecz-

nej i rozwi¹zywania proble-

mów spo³ecznoœci lokalnej, a

tak¿e wspó³pracy i koordyna-

cji dzia³añ instytucji i organi-

zacji, które w programie bior¹

udzia³. Program jest nakiero-

wany szczególnie na osoby

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

CHT i PAL
Poza sprawami proceduralnymi na ostatniej styczniowej

sesji przeg³osowano dwie uchwa³y. Pierwsza dotyczy³a

Centrum Hal Targowych przy Marywilskiej 44. Bia³o³êccy

radni wyst¹pili do Rady Warszawy o zwolnienie z obo-

wi¹zku trybu przetargowego na wydzier¿awienie na 22 lata

spó³ce z o.o. „Marywilska 44” nieruchomoœci (kilkanaœcie

dzia³ek) zajmowanych pod hale targowe.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

DRZWI

polskie stalowe

(w okleinie drewnopodobnej)

1250 z³ z monta¿em netto

tel. 600-925-147

22 679-23-41

opiekuñczo-wychowawcze, do

rodzin dzieci z problemami

szkolnymi, do m³odzie¿y w wie-

ku 15–25 lat. Cele? Najogól-

niejsze – integracja i reintegra-

cja spo³eczna. Szczegó³owe?

Zwiêkszenie umiejêtnoœci spo-

³eczno-edukacyjnych, wdra¿a-

nie postaw prozdrowotnych,

poprawa funkcjonowania ro-

dzin, zwiêkszenie aktywnoœci

spo³eczno-edukacyjnej, popra-

wa spo³ecznego funkcjonowa-

nia uczestników projektu,

wzmacnianie wspó³pracy miê-

dzy organizacjami zaanga¿o-

wanymi w projekt.

(egu)

wykluczone spo³ecznie, b¹dŸ

tym wykluczeniem zagro¿one.

Wszystko zaczyna siê od zdia-

gnozowania specyficznych

potrzeb spo³ecznych przy u¿y-

ciu tzw. formularza wiedzy o

sytuacji spo³ecznej dzielnicy

Bia³o³êka, który powsta³ w

2010 i wskazuje priorytety roz-

woju dzielnicy w sferze spo-

³ecznej. Formularz wskazuje

docelow¹ grupê, która ma byæ

beneficjentem pewnych kon-

kretnych dzia³añ.

Zarys programu jest pomy-

s³em ogólnoeuropejskim, reali-

zowanym przez bia³o³êcki OPS

od 2008 i wspó³finansowanym

z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego, w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapita³

Ludzki, Priorytet VII Promocja

Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie

7.1. Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Poddzia³a-

nie 7.1.1. Rozwój i upowszech-

nianie aktywnej integracji przez

oœrodki pomocy Spo³ecznej.

Uff, doœæ d³ugie, ale charakte-

rystyczne dla unijnych zapisów.

Program Aktywnoœci Lokalnej

jest skierowany w szczególno-

œci do rodziców samotnie wy-

chowuj¹cych dzieci, do rodzin

w których wystêpuj¹ trudnoœci
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„Opinie o dzia³alnoœci dzi-

ków s¹ mocno przesadzone”

- zapewnia Józef Mierzwiñski

z Lasów Miejskich, leœniczy

do spraw ³owieckich, zoo-

technik i leœnik, absolwent

SGGW. – W Warszawie

mieszkamy obok dzikich

zwierz¹t. By³y tu, s¹ i – my-

œlê – bêd¹. Dziki nie maj¹

agresji, zakodowanej w so-

bie; nie prowokowane – nie

atakuj¹. Mog¹ zaatakowaæ,

gdy s¹ indagowane przez

cz³owieka; szar¿uj¹ w celu

odstraszenia przeciwnika,

niekoniecznie, by mu zrobiæ

krzywdê. Zwierzê broni siê i

atakuje wy³¹cznie wtedy, gdy

czuje zagro¿enie, np. w sy-

tuacji, gdy zbytnio zmniejszy-

liœmy dystans do niego albo

staramy siê je przepêdziæ

przy pomocy patyka, kamie-

nia lub psa.

Na Targówku ¿yje kilkana-

œcie dzików. W Lasku Bród-

nowskim ¿eruj¹ pod dêbami.

Wychodz¹, gdy s¹ wyp³o-

szone przez psy bez smyczy

lub przez spacerowiczów,

wje¿d¿aj¹cych tam na qu-

adach czy motorach. Ostat-

nio ³atwiej by³o je spotkaæ ze

wzglêdu na okres rui.

Czasem wychodz¹, zwa-

bione ró¿nego rodzaju zapa-

chami, unosz¹cymi siê w po-

bli¿u centrów handlowych,

dzia³ek czy po prostu œmiet-

ników. Maj¹ taki wêch, ¿e przy

dobrej pogodzie czuj¹ na parê

kilometrów. S¹ wszystko¿er-

ne: lubi¹ ¿o³êdzie, szukaj¹

odpadków spo¿ywczych, w

których znajduj¹ owoce, na-

siona, pêdraki, d¿d¿ownice.

Lasy Miejskie nie maj¹

uprawnieñ do radykalnych

dzia³añ w postaci odstrza³u

dzików; prowadz¹ od³ów

¿ywych osobników w celu

zredukowania populacji. W

2012 roku od³owiono i wywie-

ziono z Warszawy 191 dzi-

ków. Kiedyœ na Bia³o³êce dzi-

ków by³o wiêcej ni¿ w innych

dzielnicach. Drog¹ od³owu

pog³owie to zosta³o zreduko-

wane. Praktycznie, nie ma

wiêkszych problemów z dzi-

kami na Bia³o³êce i w innych

dzielnicach. Najwiêcej dzików

jest w pasie nadwiœlañskim;

tam nie ma mieszkañców, o

tej porze roku nikt nie chodzi

tam na spacery. Prakoryto

rzeki jest na tyle szerokie, ¿e

dziki œwietnie sobie radz¹.

Stra¿nicy ³owczy z Lasów

Miejskich podejmuj¹ dzia³a-

nia, gdy wystêpuje zagro¿e-

nie zdrowia lub ¿ycia. Na Bia-

³o³êce by³ taki przypadek: w

krzakach bzu na skwerze przy

przedszkolu na ulicy Odkrytej

u³o¿y³y siê dwa dziki. Wezwa-

ni stra¿nicy z Lasów Miejskich

i Stra¿y Miejskiej najpierw oto-

czyli je sieciami w celu zabez-

pieczenia terenu, potem uœpili

i bardzo szybko wywieŸli.

Zdarzy³o siê te¿, ¿e dzik

wtargn¹³ do Instytutu Kardio-

logii w Aninie; zosta³ od³owio-

ny nie bez trudu, gdy¿ œrodek

usypiaj¹cy s³abo zadzia³a³.

Zwierzê wprowadzono do sa-

mochodu i wywieziono. Dziki

wywo¿one s¹ na odleg³oœæ

minimum 100 kilometrów,

czasem – kilkaset kilometrów,

by nie wróci³y w to samo miej-

sce. Badania Zak³adu Zoolo-

gii Leœnej i £owiectwa okre-

œlaj¹ bezpieczn¹ odleg³oœæ na

57 kilometrów.

Od³ów dzików na terenie

miasta prowadzony jest w

zagrodach chwytnych –

od³owniach, których w War-

szawie jest 30. Niestety, od-

notowano przy nich wiele

przypadków dewastacji i pod-

paleñ. Józef Mierzwiñski

zwraca uwagê, ¿e dla cz³o-

wieka od³ownia stanowi nie-

bezpieczeñstwo; mo¿e tu

dojœæ do tragedii; najlepiej nie

podchodziæ, tym bardziej – z

psami (one czêsto zostawiaj¹

œlady zapachowe). Apeluje

te¿, by nie karmiæ spotkanych

dzików. Gdy dostan¹ karmê

– zwierzêta kojarz¹ cz³owie-

ka z karm¹, podchodz¹ za-

ciekawione i ufne, licz¹c na

poczêstunek. Nie nale¿y te¿

zbli¿aæ siê do nich ani próbo-

waæ g³askaæ.

Dzia³ania Lasów Miejskich

podlegaj¹ ograniczeniom: od

15 stycznia do 15 sierpnia nie

mo¿na od³awiaæ i przemiesz-

czaæ loch, maj¹cych ma³e

prosiêta. Zdarza siê, ¿e locha

wchodzi na teren ogrodu i

buduje tam bar³óg, by siê

wyprosiæ i odchowaæ m³ode.

Proszeni o interwencjê ³owcy

podejmuj¹ nadzór i dopiero

po 2 tygodniach mog¹ wypro-

wadziæ nieproszonych goœci.

Jeœli zobaczymy dzika lub

dziki, nale¿y obserwowaæ ich

zachowanie, najlepiej wycofaæ

siê i zadzwoniæ na telefon alar-

mowy 112 lub powiadomiæ

Lasy Miejskie: przez ca³¹ dobê

pod numerem 600 020 746

dy¿uruje stra¿nik ³owiecki, któ-

ry przyjedzie, oceni sytuacjê i

podejmie dzia³ania.

K.

Dzik jest z³y?
Inspiracj¹ do postawienia tego pytania by³a interpelacja,

zg³oszona na sesji Rady Dzielnicy Targówek 24 stycznia

i pismo, w którym zarz¹d dzielnicy prosi Lasy Miejskie

Warszawa o natychmiastowe dzia³ania, maj¹ce na celu

ograniczenie przebywania dzików w rejonie ulic: G³êbockiej,

Malborskiej i Œw. Wincentego.

Warto wiedzieæ

Stadem dzików dowodzi locha, nie odyniec. Dzik w mieœcie

ma szansê ¿yæ nawet 15 lat; poza miastem prêdzej czy póŸnie

spotka myœliwego, który bêdzie chcia³ siê poszczyciæ trofeami:

wielk¹ skór¹ i orê¿em dzika: szablami (dolne k³y) i fajkami (k³y

górne). Starsze dziki wa¿¹ powy¿ej 100 kg; lochy, pierwszy

raz wydaj¹ce na œwiat potomstwo - nie wiêcej ni¿ 50 kg. Waga

malucha w momencie urodzin wynosi ok. pó³ kilograma.

By ich wielbiciele mogli je

obdarowaæ dodatkow¹ mi-

seczk¹ ich ulubionego przy-

smaku i dodatkow¹ porcj¹

pieszczot. Tak¿e po to, by

przekonaæ do nich ignoran-

tów i sceptyków.

Bo s¹  to stworzenia wspa-

nia³e i niezwykle predyspono-

wane do tego, by pe³niæ w

naszym ¿yciu szczególn¹ rolê.

W sferze egzystencjalnej,

emocjonalnej i estetycznej.

Na przestrzeni dziejów ró¿-

nie je traktowano. W staro¿yt-

nym Egipcie otaczane by³y

czci¹ jako towarzysze Bastet,

bogini mi³oœci i p³odnoœci,

przedstawianej jako kot lub

kobieta z g³ow¹ kota.

W Bubastis, mieœcie ich naj-

wiêkszego kultu, odkryto nawet

cmentarzysko kocich mumii.

W œredniowieczu popad³y

w nie³askê jako domniemani

wspólnicy diab³a i czarownic.

Zosta³y prawie wytêpione, co

doprowadzi³o do kosmicz-

nych plag gryzoni i szalej¹-

cych epidemii.

Zawsze wystêpowa³y w

sztuce, inspirowa³y artystów

staj¹c siê bohaterami niezli-

czonych dzie³ literackich i pla-

stycznych. Przypomnê choæ-

by znanego wszystkim dzie-

ciom sprytnego kota w butach,

czy skrajnie niezale¿nego

kota z Cheshire w „Alicji w kra-

inie czarów”, wreszcie ³obuza

Behemota w „Mistrzu i Ma³go-

rzacie” Bu³hakowa. Koty ko-

chali: Dante Alighieri, France-

sco Petrarka, Tomasz Grey,

Honore Balzak, Wiktor Hugo,

Aleksander Dumas (syn),

Mark Twain, Ernest Hemin-

gway, T.S. Elliot, Colette, Mel-

chior Wañkowicz, Wis³awa

Szymborska..., wymieniaæ by

mo¿na bez koñca. A znacie

Pañstwo cudownie czu³e ko-

cie wiersze obecnie tworz¹ce-

go poety Franciszka Klimka

(„Mruczê, wiêc jestem”)? A

rzuci³ Wam siê kiedyœ w oczy

magazyn „Koci Œwiat”? Od lat

co miesi¹c dostajê go do

skrzynki i ka¿dy czytam od

deski do deski. Niby ile mo¿-

na na ten sam temat? Widaæ

na koci temat mo¿na.

Tak¿e malarze i rzeŸbiarze

chwalili koty w swoich dzie-

³ach. Ich wizerunki mo¿emy

znaleŸæ u takich mistrzów jak:

Brueghel, Van Eyck, Verone-

se, Velasquez, Durer, Steen,

Rembrandt, Ingres, Goya,

Van Gogh, Renoir, Matisse,

Manet, Monet, Rousseau,

Chagall, Gauguin, Klee, Pi-

casso i wielu, wielu innych.

Czasem i kompozytorzy

znajdowali natchnienie w „ko-

ciej muzyce”, czego przyk³a-

dem mo¿e byæ przezabawny

duet „Miau” Gioacchino Ros-

siniego. W czasach nam bli¿-

szych musical „Cats” Andrew

Lloyda Webbera by³ najd³u-

¿ej wystawianym przedsta-

wieniem na londyñskim West

Endzie i w dalszym ci¹gu

œwiêci triumfy na œwiatowych

scenach.

Mi³oœnikami kotów byli

wielcy przywódcy i politycy.

Oraz uczeni, np. Izaak New-

ton czy Maria Sk³odowska

Curie. Nikt z wra¿liwych, nie-

zale¿nych i twórczych ludzi

nie potrafi³ i nie potrafi oprzeæ

siê ich urokowi.

S¹ obecne w naszej prze-

strzeni intymnej – g³owach,

sercach, domach i w prze-

strzeni publicznej – coraz czê-

œciej rezyduj¹ w bibliotekach,

sklepach, domach pomocy

spo³ecznej, jako koty wolno

¿yj¹ce zamieszkuj¹ piwnice i

podwórka. Niestety, zape-

³niaj¹ te¿ schroniska dla bez-

domnych zwierz¹t. Dlatego

cieszê siê, ¿e w Dniu Kota

mówi siê nie tylko o wypiesz-

czonych pupilach, ale te¿

zwraca uwagê na ten smutny

problem. I cieszê siê, ¿e po-

woli zmienia siê œwiadomoœæ

spo³eczna, ¿e niektóre miasta

tworz¹ i realizuj¹ programy

pomocy dla bezdomnych ko-

tów, ¿e ludzie zostawiaj¹ im

na zimê otwarte okienka piw-

niczne, karmi¹ i sterylizuj¹ i ¿e

zamiast kupowaæ, adoptuj¹

koty ze schronisk.

Ze mn¹ mieszkaj¹ cztery, a

w³aœciwie czworo: Lucy czyli

Lucynka, Lili czyli Lilka, Lola i

Klapek (bo ma jak Miœ Usza-

tek oklapniête uszko). Wszyst-

kie s¹ ¿yciowymi rozbitkami,

biedakami po przejœciach.

Ka¿dy cudowny i zupe³nie

inny. Odk¹d s¹ czêœci¹ moje-

go ¿ycia, wiem, na czym pole-

ga stoicyzm. Bo to w³aœnie one

wnosz¹ do domu b³ogos³awio-

ny spokój. I ciep³o. Zara¿aj¹

³agodnoœci¹ i delikatnoœci¹.

Otwieram drzwi: rzucaj¹ siê

na mnie, skacz¹, ha³asuj¹ moje

trzy suczki. Za nimi cichutko i z

wdziêkiem, jak zawsze, przy-

siad³y w oczekiwaniu koty.

Wpatrzone we mnie z³ote i zie-

lone oczy obiecuj¹, ¿e bêd¹ tak

czekaæ, z mi³oœci¹ ale i dystan-

sem, do koñca œwiata.

Kiedy psy ju¿ sobie pójd¹,

zbli¿aj¹ siê: wyprê¿one ogon-

ki, pocieranie ³ebkami o d³o-

nie, muskanie w¹sikami, cza-

sem wreszcie, dla kontrastu,

„tañce i kuksañce”, ca³a uro-

cza, zabawna ceremonia po-

witania. No i to mrrruczenie...

To mruczenie to najs³odsza

muzyka i najskuteczniejsza

ko³ysanka. Kiedy jestem smut-

na, zmêczona lub chora, kie-

dy wracam po ciê¿kim i ner-

wowym dniu, koty k³ad¹ siê

ko³o mnie, na mnie i „w³¹czaj¹

motorki”. Mi³e, jednostajne

dŸwiêki otulaj¹ g³owê, towa-

rzysz¹ce im subtelne drgania

przenikaj¹ cia³o i ju¿ po chwili

odp³ywam w ramionach snu.

Nie oszukujê: koty to naj-

lepsze antydepresanty i w

ogóle terapeuci. Felinoterapia

nie jest ju¿ tylko kwesti¹ wia-

ry, jej skutecznoœæ potwier-

dzaj¹ badania medyczne.

Wiadomo, ¿e kontakt z kotem

poprawia kr¹¿enie, wyrównu-

je ciœnienie, rytm serca. Czê-

stotliwoœæ dŸwiêku ich mur-

muranda wp³ywa na szybsze

gojenie ubytków w masie

kostnej. Ju¿ sama ich bli-

skoœæ, dotyk miêkkiego futer-

ka, fascynuj¹ca uroda, wyra-

finowana elegancja ruchu,

hipnotyzuj¹ce spojrzenie czy

wreszcie weso³e, pe³ne in-

wencji zabawy rozbrajaj¹,

uwalniaj¹ z napiêæ, lêków i

bólu. Wyciszaj¹ i przywracaj¹

równowagê. Kot u³atwi nawi¹-

zanie kontaktu z autystycz-

nym czy w inny sposób nie-

sprawnym dzieckiem, pomo-

¿e przywróciæ radoœæ ¿ycia

starszej, samotnej osobie.

Nie wierzycie? Przekonaj-

cie siê sami!

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

(przy bardzo aktywnej

wspó³pracy kocich przyja-

ció³ i terapeutów)

Dzieñ chodz¹cego w³asnymi drogami
17 lutego obchodzimy go w Polsce po raz ósmy.

Wymyœlony i celebrowany przez tych, którzy maj¹

kota na punkcie kota. Po co?

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

16 II (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

16 II (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”: „Mali Einsteini”

– temat warsztatów: Ciœnienie wody i powietrza. I grupa

(dzieci 4-6 lat) godz. 11.20-12.00; II grupa (7-10 lat) godz.

12.10-12.50. Koszt: 30 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

17 II (niedziela)  godz. 16.00 - Og³oszenie wyników i rozdanie

nagród XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

20 II (œroda) godz. 17.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5.

20 II (œroda) godz. 18.00 - „Na wschodni¹ i lwowsk¹ nutê”

Koncert w wykonaniu zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”

z DK Zacisze, miejsce: Klub Lekarza w Warszawie,

ul. Raszyñska 54.

21 II (czwartek) - Wystawa gobelinów z pracowni DK Zacisze

w Galerii „Ostro³êka” - Ostro³êckie Centrum Kultury, plac

gen. J. Bema 14. Wystawa czynna do 21 III.

23 II (sobota) godz. 17.00 „Gitarerra” VIII Przegl¹d Zespo³ów

i Indywidualnej Gitary Klasycznej. Zg³oszenia do przegl¹du:

1-18 lutego ze strony www. Wstêp wolny na prezentacje.

23 II (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki” i Akademia Rodzica.

24 II (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa: Alelale - Anna

¯elazowska oraz przedstawienie teatralne dla dzieci. Wstêp

wolny do galerii. Bilet na przedstawienie 10 z³. Liczba miejsc

ograniczona. Wystawa czynna do 19 III.

27 II (œroda)  godz. 17.45 - XVI Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

Wstêp wolny.

Noga w £apê

Fot. Anna Parysz

Fot. Damian Ca³ka
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr.

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00

Rozliczamy PITy - 30 z³

dokoñczenie ze str. 1

Pogodziæ inwestycje

z oszczêdnoœciami
nie lokali, to zamierzamy

rozwi¹zaæ przy tej okazji parê

problemów mieszkaniowych,

które naros³y w ci¹gu minio-

nych lat. Zamierzamy przy-

dzielaæ lokale przede wszyst-

kim tym osobom, które za-

mieszkuj¹ w budynkach za-

gro¿onych; niekoniecznie

tym, które maj¹ najd³u¿szy

sta¿ oczekiwania na miesz-

kanie. Wyszliœmy z za³o¿e-

nia, ¿e najwa¿niejsze jest

bezpieczeñstwo i jeœli ktoœ

np. mieszka w domu zagro-

¿onym katastrof¹ budowlan¹,

ma bezwzglêdne pierwszeñ-

stwo. Przy tej okazji wspo-

mnê o takiej na po³y ¿artobli-

wej, na po³y groteskowej

sprawie. Otó¿ nie mo¿emy

przydzieliæ lokalu osobie, któ-

ra ma najd³u¿szy sta¿ ocze-

kiwania – od 2003 roku. Dla-

czego nie mo¿emy? Nie dla-

tego, ¿e nie chcemy, próbo-

waliœmy kilka razy, bez skut-

ku. Ilekroæ ju¿ jesteœmy go-

towi i mamy konkretne wska-

zanie lokalizacyjne, znajduje

siê ktoœ inny, kto oferuje tej

osobie miejsce pobytu – a to

areszt œledczy, a to wiêzienie.

Niekoniecznie wiêc jest tak,

¿e ta najd³u¿ej oczekuj¹ca na

mieszkanie osoba jest naj-

bardziej potrzebuj¹c¹. Jed-

nym s³owem – ka¿dy cz³o-

wiek to jakaœ konkretna histo-

ria. Oczywiœcie, z zasady jest

tak, ¿e realizowanie przydzia-

³ów lokali odbywa siê wedle

kolejnoœci oczekiwania.

Wspomnia³em o trzech bu-

duj¹cych siê szko³ach, które

zostan¹ oddane w 2014, ale

jak wiadomo szkó³ w Bia³o³ê-

Po¿ar wybuch³ 30 stycznia

oko³o godziny 5 nad ranem.

P³onê³a kamienica, któr¹

mo¿na nazwaæ kwintesencj¹

obecnej Pragi: z jednej stro-

ny, pochodz¹cy z pocz¹tku

XX wieku zabytek, z drugiej

– miejsce wyznaczaj¹ce

nowe trendy, charaktery-

styczne  dla wspó³czesnego

¿ycia dzielnicy. Okaza³y

gmach przy ul. In¿ynierskiej

3, sk³adaj¹cy siê z czterech

stoj¹cych kolejno w g³êbi po-

sesji budynków, nale¿a³ do

Towarzystwa Akcyjnego

Przechowywania i Przewozu

Mebli i Towarów „A. Wróblew-

ski i S-ka”. Od kilkunastu lat

w dawnych sk³adach Wró-

blewskiego chêtnie osiedlali

siê artyœci, tworz¹c tu miejsce

o niepowtarzalnym klimacie.

Wed³ug wstêpnych ustaleñ

po¿ar zacz¹³ siê na drugiej

kondygnacji w zachodniej,

dochodz¹cej niemal do ulicy

Targowej czêœci budynku.

Czêœæ ta nie by³a zamieszka-

na, ale mia³y tam swoj¹ sie-

dzibê pracownie artystyczne

m.in. Piotra Kopika, Nicolasa

Grospierre’a, Ivo Nikicia i

Karola Radziszewskiego,

dzia³a³ Teatr Remus oraz klub

Sen Pszczo³y.

Stra¿acy, którzy niemal od

razu zjawili siê na miejscu,

mieli bardzo trudne zadanie,

z uwagi na gêst¹ zabudowê

oraz na drewniane stropy i

drewniane konstrukcje da-

chów na tym terenie. Budy-

nek pali³ siê jak piec – w œrod-

ku. Istnia³y obawy, ¿e ogieñ

rozprzestrzeni siê na czêœæ

mieszkaln¹. Dlatego na

wszelki wypadek ewakuowa-

no okolicznych mieszkañców.

Na szczêœcie stra¿akom uda-

³o siê skupiæ ogieñ tylko w

jednej czêœci budynku. Po

trwaj¹cej kilka godzin akcji

ogieñ uda³o siê ugasiæ.

Na razie nie wiadomo, co

by³o przyczyn¹ po¿aru. Jak

mówi rzeczniczka Urzêdu

Dzielnicy Praga-Pó³noc Bar-

bara D¿ugaj, w budynku nie

dzia³a³o centralne ogrzewa-

nie. Ka¿dy z najemców

ogrzewanie robi³ we w³asnym

zakresie, elektryczne lub ga-

zowe. To by³y du¿e lokale,

trudno by³o je ogrzaæ. Ponad-

to wewn¹trz znajdowa³o siê

wiele ³atwopalnych materia-

³ów, jak farby, kleje i obrazy,

mog³o wiêc dojœæ do nie-

szczêœliwego wypadku.

Pojawi³y siê jednak pog³o-

ski o podpaleniu, jako ¿e w

ci¹gu ostatnich lat dziwnie

du¿o jest na Pradze po¿arów,

zw³aszcza tam, gdzie w³aœci-

cielem obiektu jest miasto, a

znajdzie siê deweloper chêt-

ny do nowej zabudowy. W

ka¿dym razie w tej chwili bu-

dynek wygl¹da na doszczêt-

nie zniszczony, jest wypalo-

ny, nie ma dachu i trzeba zde-

cydowaæ, co dalej.

- Przedstawiciel Powiatowe-

go Inspektoratu Nadzoru Bu-

dowlanego nakaza³ nam, jako

w³aœcicielowi, wykonanie eks-

pertyzy stanu budynku – mówi

rzeczniczka Pragi-Pó³noc Bar-

bara D¿ugaj. - Da³ nam na to

30 dni. Mamy nadziejê wyko-

naæ to zadanie wczeœniej.

Ekspertyza wyka¿e, czy

bêdzie mo¿na budynek odbu-

dowaæ, czy nie. Wa¿na rów-

nie¿ bêdzie opinia Sto³eczne-

go Konserwatora Zabytków.

Ostateczn¹ decyzjê, co dalej

z budynkiem, podejmie Po-

wiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego.

Na szczêœcie, w tê feraln¹

noc kamienica by³a pusta,

nikomu nic siê nie sta³o.

Ucierpieli natomiast artyœci,

którzy, jak fotograf Nikolas

Grospierre czy malarz Arek

Karapuda stracili dorobek

ca³ego swojego artystyczne-

go ¿ycia. Ivo Nikiæ opowiada

na portalu obieg.pl:

„Straci³em wszystko. Pra-

ce jeszcze sprzed Akademii,

z dzieciñstwa, ze studiów,

prace z cyklu „Napisy koñco-

we”, „Te momenty”, „Œledz-

two”, „Wertowanie”, „Wentyl”

i najnowszy cykl, który mia-

³em ju¿ niemal przygotowany

do transportu, prowadzi³em

w³aœnie rozmowy, co do ter-

minu swojej wystawy. Razem

ok. 300 obrazów, 40 fotogra-

fii i 20 obiektów”.

Teatr Remus od razu 30

stycznia wyda³ oœwiadczenie,

w którym poinformowa³, ¿e

premiera najnowszego spekta-

klu „Obsesja”, mówi¹cego o

dyskryminacji na tle rasowym

musi odbyæ siê w innym miej-

scu. Dziœ wiadomo, ¿e premie-

ra 6 lutego i kolejne spektakle

7 i 9 lutego odby³y siê w Ko-

munie/Warszawa przy ul. Lu-

belskiej 30/32. Kolejne termi-

ny wystawienia sztuki to 18-24

marca o godz. 19. Teatr poszu-

kuje jednak sta³ej siedziby.

Klub Sen Pszczo³y, na któ-

rego siedzibê zapad³y siê spa-

lone stropy z górnych piêter

kamienicy, i który w wyniku

akcji gaœniczej zosta³ zalany,

znalaz³ tymczasow¹ goœcinê

w Koneserze. Adam Rein-

hard, prezes Fundacji Wspie-

rania Kreatywnoœci XIX Dziel-

nica Kultury, która prowadzi

klub, twierdzi, ¿e budynek przy

In¿ynierskiej 3 nadaje siê do

odbudowy i liczy w tej sprawie

na pomoc sympatyków klubu.

1 lutego burmistrz dzielnicy

Praga-Pó³noc Piotr Zalewski

zaprosi³ poszkodowanych ar-

tystów do urzêdu, proponuj¹c

pomoc w znalezieniu lokali

Sp³onê³o artystyczne zag³êbie Pragi
Ogieñ zniszczy³ czêœæ bardzo cennej dla Pragi i ca³ej Warszawy kamienicy. Bezdomni

artyœci poszukuj¹ nowych miejsc.

zastêpczych. Pomoc zadekla-

rowali równie¿ burmistrzowie

Œródmieœcia i Ochoty. Wice-

burmistrz Pragi-Pó³noc Edyta

Federowicz wyrazi³a jednak

nadziejê, ¿e artyœci zostan¹

na Pradze. Wiadomo, s¹ prze-

cie¿ wizytówk¹ dzielnicy. Tyle

tylko (to by³a mniej przyjem-

na czêœæ spotkania), ¿e w³a-

dze dzielnicy nie s¹ w stanie

pomóc im finansowo.

Artyœci sami organizuj¹ ju¿

stosowne akcje. Na Facebooku

powsta³a grupa „Pomoc dla

pracowni z In¿ynierskiej”. 23

marca o godz. 13 na ul. Koszy-

kowej 26 odbêdzie siê aukcja

dzie³ sztuki, z której zysk zo-

stanie przeznaczony na pomoc

poszkodowanym artystom.

Nowa Gazeta Praska bê-

dzie wspieraæ dzia³ania arty-

stów i informowaæ czytelni-

ków o dalszych losach kamie-

nicy przy ul. In¿ynierskiej 3.

Joanna Kiwilszo

ce jest wci¹¿ zbyt ma³o. Ju¿

myœlimy o kolejnych inwesty-

cjach oœwiatowych na lata

2015-2017. Bêd¹ to trzy szko-

³y podstawowe i jedno gimna-

zjum. Widzimy tak¹ mo¿li-

woœæ w sensie organizacyj-

nym, ale musimy zawalczyæ o

pieni¹dze na te placówki, a to

ju¿ zale¿y od bud¿etu miasta.

Mamy kryzys, wiêc wszystko

odbywa siê pod znakiem da-

leko id¹cych oszczêdnoœci. W

przysz³ym tygodniu wybiera-

my siê do Pani Prezydent

Warszawy i bêdziemy rozma-

wiaæ. Co z tego wyniknie?

Opowiem przy okazji nasze-

go nastêpnego spotkania. A

tak na koniec chcia³bym po-

wiedzieæ, ¿e zaczynam siê ju¿

czuæ w Bia³o³êce jak u siebie

w domu.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Pani ojciec i wujek rzeczy-

wiœcie s¹ uprawnieni do

otrzymania zachowku, bo

chocia¿ nie zostali powo³ani

do spadku, nie zostali rów-

nie¿ wydziedziczeni. Zacho-

wek, jaki im przys³uguje wy-

nosi 1/2 wartoœci udzia³u

spadkowego, który przypada³by

im, gdyby byli powo³ani do

spadku z mocy ustawy (tj.

gdyby nie by³o testamentu),

przy za³o¿eniu, ¿e ¿aden z

nich nie jest trwale niezdolny

do pracy. Jednak nies³usznie

Darowizna a zachowek
Moja babcia zapisa³a mi w testamencie mieszkanie. By³ to

ca³y jej maj¹tek. Tylko ja zosta³am wymieniona jako spadko-

bierczyni. Babcia nie wydziedziczy³a swoich dwóch synów,

czyli mojego ojca i wujka. Nie zostali oni spadkobiercami,

poniewa¿ dostali od swojej matki, tj. mojej babci, po jednej

dzia³ce budowlanej o bardzo du¿ej wartoœci. Ojciec i wujek

chc¹ ode mnie zachowek w wys. 1/4 wartoœci mieszkania

ka¿dy. Czy s³usznie?                                                  Justyna K.

Prawnik radzi

¿¹daj¹ oni od Pani wyp³aty

dla ka¿dego z nich kwoty od-

powiadaj¹cej 1/4 wartoœci

mieszkania, poniewa¿ otrzy-

mali od swojej matki, a wiêc

spadkodawczyni, darowizny.

Zgodnie bowiem z brzmie-

niem ustawy, darowiznê

uczynion¹ przez spadkodaw-

cê uprawnionemu do za-

chowku, zalicza siê na nale¿-

ny mu zachowek. Co wiêcej,

je¿eli uprawnionym do za-

chowku jest zstêpny spadko-

dawcy, zalicza siê na nale¿-

ny mu zachowek poniesione

przez spadkodawcê koszty

wychowania oraz wykszta-

³cenia ogólnego i zawodowe-

go, o ile koszty te przekra-

czaj¹ przeciêtn¹ miarê przy-

jêt¹ w danym œrodowisku.

Dlatego te¿ Pani ojciec i wu-

jek mog¹ ¿¹daæ od Pani tyl-

ko uzupe³nienia zachowku,

ale tylko w przypadku, gdy

wartoœæ otrzymanej darowi-

zny nie pokry³a nale¿nego im

zachowku.

Podstawa prawna: Ustawa

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16,

poz. 93 z póŸn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

tel. 500-020-048

kancelaria@leximus.pl

Przewodnicy zapraszaj¹
Z okazji obchodów Miêdzynarodowego Dnia Przewodnika

Turystycznego licencjonowani przewodnicy miejscy i

terenowi zapraszaj¹ 23 lutego (sobota) na bezp³atne wy-

cieczki piesze i autokarowe po Warszawie i okolicach.

Na imprezie „Z OCHOT¥ NA PRAGÊ” przejedziemy ¿ó³tym

piêtrowym autobusem Warsaw City-Tour (www.city-tour.com.pl)

regularnej turystycznej linii kursuj¹cej przez ca³y rok z audio

przewodnikiem w 12 jêzykach, a tym razem s³uchaj¹c

¿ywego przewodnika.... zobaczymy Warszawê powy¿ej

ronda kapelusza (atrakcj¹ bêdzie równoczesna ilustracja

piosenkami miejsc aktualnie mijanych).

Wycieczka rozpoczyna siê na Ochocie (w parafii œw.

Jakuba) pl. G. Narutowicza, koñczy przy Bazylice (NSJ)

na Kawêczyñskiej. LUB ODWROTNIE! Na trasie wiele

konkursów z nagrodami. Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ

miejsc konieczna jest rezerwacja pod nr tel. 784-869-455.

Szczegó³owe informacje: www.wkpm.pl, www.wop-pttk.pl
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, nauczyciel,

matura, egzaminy gimnazjalne,

dojazd 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

DOŒWIADCZONY t³umacz z

j. angielskiego, 691-199-144

KOREPETYCJE z matematyki

- wszystkie poziomy, tel.

508-374-970

NAUKA keyboard, fortepian

nauczycielka 502-935-459

NIEMIECKI, doœwiadczenie,

mo¿liwy dojazd, 602-748-254

POLSKI 602-678-811

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

FUTRA, szycie, przeróbki,

renowacje, wymiana

podszewek, tel. 516-504-469

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

MIESZKANIA, lokale

wykoñczê, wyremontujê,

du¿e doœwiadczenie -

niedrogo, 882-836-741

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZERÓBKI, poprawki

krawieckie (pn.-sob. 8-21)

792-554-914

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

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

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 lutego

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

REMONTY, adaptacje,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

KUPIÊ pami¹tki zwi¹zane

z fabryk¹ FSO oraz inne

gad¿ety motoryzacyjne z

czasów PRL i starsze

603-114-447

KUPIÊ stare motocykle

wyprodukowane przed 1963r.

oraz czêœci luzem i literaturê,

603-114-447

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, jako niesforne dziecko

by³em temperowany przez ro-

dziców, silniejszych kolegów z

podwórka i dzielnicowych.

Temperowanie mia³o zwyczaj

wymiar cielesny, wiêc szybko

znalaz³em obszary do ¿ycia w

kolektywie spo³eczeñstwa.

Zacz¹³em siê uczyæ, zdoby³em

zawód i da³em siê zaprz¹c do

p³acenia ZUS i podatków.

Chcia³bym, aby nasze sej-

my jak najkrócej przechodzi³y

okres m³odzieñczego buntu,

aliœci z zaprzê¿eniem dla

spo³eczeñstwa.

Niech Anna Grodzka wyja-

wi zawczasu, dlaczego nie

mo¿emy siê doczekaæ dwóch

sprawnych autostrad. Tych z

pó³nocy na po³udnie i z zacho-

du na wschód. Chcia³bym, aby

pani pose³ wraz z reszt¹ udo-

wodni³a zasadnoœæ swojego

sprawowania mandatu. Czy

Pani by³a kiedyœ Panem, to nie

ma znaczenia. Dowód osobi-

sty jest gwarantem danych.

Polsce dzieje siê krzywda,

wiêc poka¿ Pani dzia³anie, a nie

dyskusje o swojej przesz³oœci.

„Jaja” to atrybuty mê¿czyzn

i kobiet z klas¹.

Autostrada zachód –

wschód to dochodowa alter-

natywa dla portu w Hambur-

gu i potencjalna odpowiedŸ

gospodarcza Polski dla gazo-

ci¹gu wzd³u¿ Ba³tyku. Maj¹c

ju¿ parê z³otych przywiezio-

nych przez premiera Tuska,

warto przestaæ siê wyg³upiaæ

w tonach pudru. Stawiam na

Pani¹ i czekam na wyniki.

Gdyby potrzeba by³o jakiejœ

„œci¹gi”, to zapraszam Pani¹ i

ka¿dego uczciwego pos³a.

Proszê Szanownych – zima

wci¹¿ trwa. Tak jak ja mam za-

potrzebowanie na wysok¹ ja-

koœæ demokracji, tak zwierzaki

maj¹ wysokie zapotrzebowanie

na jakoœæ ¿ywienia. Historia

suchego jedzenia dla domo-

wych pupili siêga ok 160 lat.

Przez 150 lat produkcja odby-

wa³a siê w sposób intuicyjny.

Od 10 lat fizjolodzy weteryna-

ryjni znaj¹ zasady przemian

metabolicznych psów i kotów.

Dziêki badaniom m.in. Waltham

Centre for Pet Nutrition dowia-

dujemy siê, ¿e pies i kot to ga-

tunki zgo³a ró¿ne. Nie mog¹ ja-

daæ w tej samej sto³ówce.

Prosty wiosek – karmê dla

psów kupujemy dla psów, a

karmê dla kotów kupujemy dla

kotów. Czêsto dowiadujê siê,

analizuj¹c schorzenia skórne,

uk³adu moczowego, gastrycz-

nego i jamy ustnej, ¿e w³aœci-

ciele piesków daj¹ koci¹ kar-

mê.... bo im bardziej smakuje.

To prawda, kocie jedzenie

jest du¿o bardziej atrakcyjne i

syte ze wzglêdu na du¿o

wiêksz¹ zawartoœæ bia³ka.

Metabolizm kotów polega

na tym, ¿e ich przemiany s¹

bardzo intensywne. Œpi¹cy na

kaloryferze kot metaboliczne

jest jak w trakcie treningu.

Dziêki temu po przebudzeniu,

charakterystycznym ziewniê-

ciu i pokazaniu k³ów jest w sta-

nie skoczyæ na wysok¹ szafê.

Si³a miêœni kota jest niepraw-

dopodobnie du¿a. Dwu-, trzy-,

czterokilowe zwierzaczki po-

trafi¹ byæ prawdziwym utrapie-

niem w gabinecie weterynaryj-

nym podczas szczepieñ czy

obcinania pazurków.

Kot jest zwierzêciem które

potrzebuje karmy czêsto i jak

najwy¿szej jakoœci. Kot Ÿle

znosi g³odówkê i nisk¹ jakoœæ

pokarmu.

Coœ nie czujê

ZTM informuje
Z Z¹bek na Bródno lini¹ 345

Nowa linia autobusowa 345, ³¹cz¹ca Z¹bki

z Bródnem, zosta³a uruchomiona 11 lutego.

Autobusy rozpoczynaj¹ kursy w Z¹bkach, przy

ulicy Maczka, a koñczy³y na pêtli BRÓDNO-

PODGRODZIE.

Linia autobusowa 345 jest lini¹ okresow¹,

kursuj¹c¹ w dni powszednie, w godzinach

porannego (od oko³o godziny 6.00 do oko³o

godziny 8.30) i popo³udniowego (od oko³o

godziny 14.30 do oko³o godziny 19.00) szczytu

komunikacyjnego. Autobusy linii 345 bêd¹

jeŸdzi³y na nastêpuj¹cej trasie:

* w godzinach szczytu porannego: BRÓD-

NO-PODGRODZIE – Chodecka – Kondrato-

wicza – M³odzieñcza – £odygowa – Z¥BKI:

£odygowa – Warszawska – Pi³sudskiego –

Powstañców – Maczka – MACZKA (powrót:

Maczka – Kosynierów – Gajowa – Kosynie-

rów – Maczka – Powstañców – (…));

* w godzinach szczytu popo³udniowego:

BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Kon-

dratowicza – M³odzieñcza – £odygowa – Z¥B-

KI: £odygowa – Warszawska – Pi³sudskiego –

Powstañców – Maczka – Kosynierów – Gajo-

wa – Kosynierów – Maczka – MACZKA (po-

wrót: Maczka – Powstañców – (…)).

Autobusy bêd¹ podje¿d¿a³y na przystanki

œrednio co 20-30 minut.

Zmienia siê rozk³ad SKM

Od 10 lutego poci¹gi SKM, z powodu prac

modernizacyjnych i remontowych prowadzo-

nych na liniach kolejowych wokó³ stolicy, bêd¹

kursowa³y wed³ug nowego rozk³adu jazdy.

Modyfikacje rozk³adów jazdy linii S1, S2 i

S3 s¹ niewielkie – niektóre z poci¹gów bêd¹

odje¿d¿a³y o kilka minut wczeœniej lub póŸniej

w porównaniu do rozk³adu obowi¹zuj¹cego

obecnie. Natomiast rozk³ad jazdy linii S9 zo-

stanie dostosowany do zmienionego rozk³adu

jazdy poci¹gów Kolei Mazowieckich.

Pasa¿erowie z Sulejówka korzystaj¹cy z po-

ci¹gów KM bêd¹ mieli do dyspozycji jedno po³¹-

czenie wiêcej (do stacji Warszawa Gdañska

przez Warszawê ZOO, odjazd z Sulejówka Mi³o-

sny o godz. 7.06). Zarz¹dca infrastruktury, czyli

PKP PLK zgodzi³ siê na wprowadzenie do roz-

k³adu dodatkowego po³¹czenia. Zmodyfikowany

rozk³ad bêdzie obowi¹zywa³ do 13 kwietnia br.

AGUSIA to fenomenalna kotka! M³odziutka (ma ok. 1 roku), drobniutka, smuk³a jak sa-

renka, bia³a z czarnymi plamkami na g³ówce, jednym s³owem - przeœliczna. Ma te¿ fanta-

styczny charakter: jest delikatna, spokojna i grzeczna. Nie ma ¿adnych trudnych zachowañ,

jak to niektóre koty. W domu zachowuje siê idealnie: nie psoci, korzysta z kuwety. Jest

zdrowa i zadbana, zaszczepiona, odrobaczona i wysterylizowana. Otwarta i odwa¿na, po-

zwala siê g³askaæ nawet zupe³nie obcym osobom, dziêki czemu od razu ka¿dy j¹ polubi.

Potrafi te¿ odwzajemniaæ sympatiê, jest mi³a, spragniona kontaktu i pieszczot. G³askana

okazuje szczêœcie ca³¹ sob¹: tuli siê, nadstawia pod d³onie

g³ówkê, wykonuje taneczny slalom wokó³ nóg.

Naprawdê nie ³atwo siê od niej odkleiæ:-) .

Agusia czeka na bardzo dobry dom, który zapewni jej

bezpieczeñstwo i mi³oœæ, na któr¹ zas³uguje.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 722-524-754, 602-333-601

Kto przygarnie?
ZORRO jest œredniej wielkoœci mieszañcem (nieco powy¿ej kolan) o muskularnej budo-

wie. Przebywa w schronisku i bardzo pragnie zamieszkaæ w prawdziwym domu. Ten doœæ

m³ody pies ma moc energii i lubi siê wyszaleæ, najchêtniej podczas gonitw i zabaw z innymi

psami. To wymarzony przyjaciel dla ludzi lubi¹cych aktywnie spêdzaæ czas. Zorro lubi dzieci,

akceptuje koty. Jeœli zapewniæ mu codziennie odpowiedni¹ dawkê

ruchu, nadaje siê zarówno do mieszkania jak do domu z ogrodem.

UWAGA! GroŸny wygl¹d psa jest tylko mask¹. Zorro nigdy nie

zdradzi³ agresji czy to w stosunku do ludzi czy innych psów. Pod

czarnym p³aszczem kryje siê ³agodny, choæ brykaj¹cy baranek.

Wiêcej informacji na temat psa i kontakt w sprawie adopcji:

wolontariuszka Agnieszka tel 609 999 606.
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Rada wielu

Ka¿da debata na temat prywatyzacji ma

Polsce charakter ideologiczny. Libera³owie

sprzedaliby wszystko i ka¿demu. Socjaliœci

nic i za ¿adne pieni¹dze. Skutki ich sporów

ponosimy wszyscy. Kto p³aci za nieprzemy-

œlan¹ i chaotyczn¹ prywatyzacjê? Pan p³a-

ci, pani p³aci… spo³eczeñstwo.

Klasyczna prywatyzacja przeprowadza-

na przez libera³ów z UD/UW/PO i SLD od-

bywa siê poprzez sprzeda¿ polskiego przed-

siêbiorstwa obcemu pañstwu. Nie wiadomo

tylko, dlaczego nazywa siê „prywatyzacj¹”.

Tak oto Telekomunikacja Polska przesz³a w

rêce rz¹du Republiki Francuskiej, STOEN pod

kontrolê Republiki Federalnej Niemiec a

Elektrociep³ownie Warszawskie pod kontrolê

Królestwa Szwecji. Od Szwedów zosta³y nie-

dawno odkupione przez PGNiG.

Wielokrotnie zabiera³em glos w dysku-

sjach poprzedzaj¹cych sprzeda¿ warszaw-

skiego SPEC. Mówi³em o spó³kach, które po-

winny byæ sprywatyzowane i o naturalnych

monopolach, które wed³ug klasycznej libe-

ralnej ekonomii powinny pozostawaæ pod

kontrol¹ publiczn¹. Zaopatrzenie mieszkañ-

ców w ciep³o to ustawowe zadanie gminy. Po-

dobnie swego czasu sprywatyzowano STOEN,

czyli sieci elektryczne. Wed³ug Najwy¿szej

Izby Kontroli, prywatyzacja STOEN spowodo-

wa³a zagro¿enie bezpieczeñstwa energetycz-

nego pañstwa. Niemiecki w³aœciciel transfe-

rowa³ zyski za granicê, nie inwestuj¹c w ko-

nieczne remonty (nie wspominaj¹c ju¿ o roz-

woju) sieci. Skutki znamy – dwa wielkie war-

szawskie blackouty, ludzie uwiêzieni w me-

trze i w windach, szpitale pracuj¹ce na die-

slowskich generatorach.

Czy to samo czeka nas, je¿eli chodzi o

zaopatrzenie stolicy w ciep³o? Wszystko na

to wskazuje. W pi¹tek rano w pewnym blo-

ku nie by³o ciep³ej wody ani ogrzewania.

Dalkia poinformowa³a, ¿e napraw¹ spó³ka

zajmie siê… ju¿ w poniedzia³ek. Brakuje

bowiem jakiegoœ specjalistycznego wodomie-

rza dla budynku. Trzeba go dopiero zamó-

wiæ. Rozumiecie Pañstwo? Spó³ka o wartoœci

15 mld z³. kontroluj¹ca jeden z najwiêkszych

rynków ciep³a w Europie, nie ma w magazy-

nie wodomierza dla zwyk³ego bloku.

Widaæ grupa Volia/Dalkia uwiklana w

liczne skandale korupcyjne w ca³ej Europie,

bior¹ca tak¿e udzia³ w konsorcjum buduj¹-

cym warszawsk¹ „Czajkê” ma wa¿niejsze

zmartwienia. Na zakoñczenie polecam nie-

miecki film dokumentalny o tym koncernie

pt. „Water makes Money”.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Praska Wspólnota Samorz¹dowa

(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa)

www.maciejmaciejowski.pl

Zwo³anie w „moim” budynku corocznego

zebrania wspólnoty mieszkaniowej uœwiado-

mi³o mi, ¿e podobnej czynnoœci musi dokonaæ

pozosta³e 250 wspólnot mieszkaniowych na

Pradze i tysi¹ce w Warszawie. Tak na margi-

nesie, ustawa o w³asnoœci lokali, na podstawie

której dzia³aj¹ wspólnoty, przyjêta dziewiêt-

naœcie lat temu, jest jednym z lepiej ocenia-

nych aktów prawnych rz¹dów SLD-PSL lat 90.

Zgodnie z ni¹ zebrania wspólnot winny siê od-

bywaæ co najmniej raz w roku do koñca pierw-

szego kwarta³u. Dlaczego warto braæ w nich

udzia³? Choæby dlatego, ¿e na corocznych ze-

braniach decydujemy o naszych w³asnych pie-

ni¹dzach. Tym wszystkim, którzy mniej ob-

cuj¹ z problematyk¹ wspólnot kilka s³ów przy-

pomnienia. W porz¹dku obrad standardowe-

go rocznego zebrania ogó³u w³aœcicieli obo-

wi¹zkowo musi siê znaleŸæ sprawozdanie za-

rz¹du w zakresie zarz¹dzania nieruchomoœci¹

za rok ubieg³y i wystawienie mu oceny w po-

staci udzielenia mu (lub nie) absolutorium.

Obowi¹zkowe byæ musi uchwalenie rocznego

planu gospodarczego nieruchomoœci¹ wspóln¹,

w tym zaliczek na op³aty za us³ugi komunal-

ne (zaliczka A) i wyodrêbniony fundusz re-

montowy (zaliczka B). Oczywiœcie, oba te

punkty winny byæ poprzedzone dyskusj¹

nad tym, jakie sprawy s¹ dla mieszkañców

nieruchomoœci najwa¿niejsze. Szczególnie

warto pochyliæ siê nad planem remontów i

robiæ je z rozmys³em, poszukuj¹c takich roz-

wi¹zañ, które w przysz³oœci mog¹ przynieœæ

nam oszczêdnoœci w eksploatacji mieszkañ

i ca³ego budynku.

Z doœwiadczenia przewodnicz¹cego

wspólnoty - a pe³niê ju¿ tê funkcjê parê lat

- wiem, ¿e najwiêksze rachunki przychodz¹

za wodê i kanalizacjê, a w sezonie zimo-

wym za centralne ogrzewanie. Warto wiêc

podejmowaæ wysi³ki, które w przysz³oœci

ogranicz¹ nam te koszty. W „moim” budyn-

ku zainstalowanie kilka lat temu liczników

wody spowodowa³o raptowne zmniejszenie

wysokoœci faktur, a tym samym ni¿sze op³a-

ty z naszej strony jako mieszkañców. Kon-

tynuujemy dzia³ania w celu obni¿enia kosz-

tów, które ponosimy na rzecz firm dostar-

czaj¹cych media. Dociepliliœmy strop, wy-

mieniliœmy okna w czêœciach wspólnych,

drzwi na klatkach schodowych wymienili-

œmy instalacjê centralnego ogrzewania, po

zaci¹gniêciu kredytu z premi¹ remontow¹

wymieniliœmy instalacjê elektryczn¹ w czê-

œci wspólnej i ociepliliœmy ca³y budynek.

Koszty tych zadañ s¹ du¿e i na ich ponosze-

nie niezbêdna jest wysoka stawka zaliczki

B - w naszym przypadku od lat 4,5 z³ z m2

na sp³atê zaci¹gniêtego kredytu. Efekty jed-

nak ju¿ s¹. Poza efektem estetycznym

zmniejszy³y siê kwoty na fakturach, a tym

samym mo¿na bêdzie zaproponowaæ ni¿-

sze zaliczki eksploatacyjne. Niestety, nie bê-

dzie nam dane odczuæ tego w portfelach.

M.st. Warszawa realizuj¹c ustawê o gospo-

darce odpadami zafunduje nam wkrótce tak

de facto nowy podatek, który spowoduje

nowe obci¹¿enia finansowe. Bêdzie to po-

datek œmieciowy, dziœ wa¿y siê jego wyso-

koœæ. Osobiœcie szacujê, ¿e op³aty z tytu³u

op³at œmieciowych wzrosn¹ dwu-trzykrotnie.

Zale¿a³o to bêdzie tak¿e od tego, czy zde-

cydujemy siê, jako mieszkañcy, na segre-

gacjê œmieci czy te¿ nie. Podejrzewam, ¿e z

powodu wejœcia w ¿ycie ustawy prezydent

Hanna Gronkiewicz-Waltz ju¿ 5 lutego pod-

pisa³a zarz¹dzenie podnosz¹ce stawkê ba-

zow¹ czynszu w lokalach komunalnych o

10%, co w niektórych przypadkach bêdzie

skutkowa³o podwy¿k¹ nawet o 50 z³otych

miesiêcznie, aby zabezpieczyæ udzia³ mia-

sta w niezbêdnych op³atach za zagospoda-

rowanie odpadów.

Na zebraniach niekiedy trzeba tak¿e

podejmowaæ trudne decyzje m.in. w spra-

wach s¹siadów, którzy nie wywi¹zuj¹ siê ze

zobowi¹zañ finansowych, dewastuj¹ nieru-

chomoœæ itp. Mo¿na i czasami warto w wy-

j¹tkowych okolicznoœciach, z odpowiednim

wyprzedzeniem, zaprosiæ na zebranie

wspólnoty przedstawicieli stra¿y miejskiej

czy dzielnicowego. Obowi¹zkowo winien na

nim byæ przedstawiciel miasta, jako jeden z

udzia³owców we wspólnocie. Konstruktyw-

nych obrad.

Ireneusz Tondera

radny dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Wspólnoty mieszkaniowe

Trwaj¹ w³aœnie zmiany w jednym z wa¿-

niejszych dokumentów planistycznych War-

szawy – Studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta. W

uproszczeniu, jest to dokument, który okre-

œla, na jaki cel maj¹ byæ przeznaczone po-

szczególne tereny stolicy, czyli gdzie maj¹ byæ

drogi, domy jednorodzinne, wie¿owce, hiper-

markety czy parki. Zmian tych dokonuje siê

co kilka lat i najczêœciej nie budz¹ zbyt du-

¿ych kontrowersji. Tym razem mo¿e byæ jed-

nak inaczej. Otó¿ pojawi³o siê kilka wniosków,

które w sposób znacz¹cy mog¹ zmieniæ cha-

rakter prawobrze¿nej Warszawy, szczególnie

jej pó³nocnej czêœci. Jeden z nich dotyczy mo¿-

liwoœci wybudowania du¿ego osiedla miesz-

kaniowego na terenach dawnego FSO pomiê-

dzy ul. Jagielloñsk¹ a Wis³¹. Koncepcja bar-

dzo ciekawa, projekt przygotowany przez

dobr¹ pracowniê artystyczn¹, ale… Inwe-

stor chce, aby projektowane miasteczko mia³o

bezpoœredni dostêp do rzeki, dlatego wnio-

skuje o rezygnacjê z budowy Traktu Nadwi-

œlañskiego, czyli planowanej sztywno od lat

praskiej Wis³ostrady, ci¹gn¹cej siê od Pragi

na Bia³o³êkê. Pomys³ bardzo kontrowersyj-

ny, bo Trakt mia³ byæ alternatyw¹ dla ul. Ja-

gielloñskiej i Modliñskiej, zw³aszcza w kon-

tekœcie dynamicznie rozwijaj¹cej siê Bia³o³ê-

ki, do której z po³udnia prowadzi w zasadzie

tylko jedna droga – w³aœnie Jagielloñska.

¯eby by³o ciekawiej, inwestor osiedla chce

równie¿ obni¿enia klasy Jagielloñskiej po to,

aby zlokalizowaæ na niej dodatkowe skrzy-

¿owania z wjazdem na osiedle. To wszystko -

w zestawieniu z tras¹ Mostu Krasiñskiego,

która ma ³¹czyæ siê z Jagielloñsk¹ normal-

nym, a nie wielopoziomowym skrzy¿owa-

niem – sprawi, ¿e ruch na kierunku Praga –

Bia³o³êka zostanie ca³kowicie sparali¿owany.

Naprawdê dziwiê siê, ¿e chc¹ na to pozwoliæ

obecne w³adze miasta z Hann¹ Gronkiewicz-

Waltz na czele, która ponoæ osobiœcie takie

rozwi¹zanie zaaprobowa³a.

Ale mam te¿ dla Pañstwa dobr¹ wiadomoœæ.

Otó¿ Park Wiœniewo prawdopodobnie pozosta-

nie, bo nie ma ¿adnych szans na przeg³osowa-

nie wniosek w³aœciciela terenu, aby zbudowaæ

tu centrum handlowe. W obecnym stanie praw-

nym mo¿na tu jednak zbudowaæ osiedle miesz-

kaniowe; dlatego pod wp³ywem g³osu miesz-

kañców z³o¿y³em oficjalny wniosek, aby zmie-

niæ zagospodarowanie tego terenu i w ca³oœci

przeznaczyæ go na tereny zielone. G³osowanie

w tej sprawie za tydzieñ, wiêc proszê trzymaæ

kciuki, aby moja propozycja zyska³a poparcie

wiêkszoœci radnych. Tym bardziej, ¿e w kolej-

nym kroku bêdê chcia³, aby miasto przejê³o

ten teren i zorganizowa³o tu park z prawdzi-

wego zdarzenia. Centrum handlowe powsta-

nie zaœ pewnie kawa³ek dalej, bo Polfa chce

przeznaczenia na to ich terenów w okolicach

ulic Modliñskiej i P³ochociñskiej, i ma do tego

poparcie w³adz dzielnicy.

Ostateczna decyzja w sprawie kierunków

zagospodarowania Warszawy nale¿y jednak

do Rady Miasta i to radni zadecyduj¹, jak w

przysz³oœci wygl¹daæ bêdzie nasze miasto.

Mieszkañcy chc¹ ¿eby by³o nowoczesne, ale

przede wszystkim przyjazne, zielone i prze-

jezdne. I to o tym powinni pamiêtaæ radni

– przede wszystkim Platformy Obywatel-

skiej - podnosz¹c w g³osowaniu nad zmia-

nami w studium rêkê.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Traktu Nadwiœlañskiego nie bêdzie,

Park Wiœniewo pozostanie

W poszukiwaniu oszczêdnoœci, trochê

pod presj¹ dziennikarzy, w³adze miasta

postanowi³y ograniczyæ uprawnienia do bez-

p³atnych przejazdów pracowników Zarz¹-

du Transportu Miejskiego i miejskich firm

przewozowych (Miejskich Zak³adów Auto-

busowych, Tramwajów Warszawskich, Me-

tra Warszawskiego i Szybkiej Kolei Miej-

skiej) oraz ich bliskich, takich jak dzieci,

teœciowe oraz wdowy po pracownikach.

Uwa¿am te przywileje za szkodliwe, po-

dejœcie jednak w³adz miasta do nich - za nie-

dopuszczalne. Bezp³atne przejazdy dla pra-

cowników firm komunalnych s¹ takim samym

dodatkiem do wynagrodzenia, jak s³u¿bowe

samochody czy telefony komórkowe dla in-

nych. Jest jedna istotna ró¿nica: bezp³atne

przejazdy, w odró¿nieniu od rozmaitych bo-

nusów, dodatków i uposa¿eñ pieniê¿nych, nie

pe³ni¹ ¿adnych funkcji motywacyjnych. Na-

wet wynagrodzenie zasadnicze pracowniko-

wi mo¿na zmieniæ - ³atwiej na wy¿sze, trud-

niej na ni¿sze - natomiast uprawnieñ do bez-

p³atnych przejazdów odebraæ nie mo¿na,

gdy¿ ustala je nie pracodawca, lecz rada mia-

sta, zbiorowo dla ca³ej kategorii osób.

Pracownik ZTM czy MZA, podpisuj¹c umo-

wê o pracê, ma œwiadomoœæ nabywanego pra-

wa do bezp³atnych przejazdów. Odbieraj¹c mu

je teraz, ³amiemy zawart¹ umowê. Mo¿na nie-

mniej te przywileje zracjonalizowaæ: ka¿de-

mu wyceniæ je indywidualnie i zamieniæ na

sk³adnik wynagrodzenia (mo¿e z wyj¹tkiem

prawa pracowników komunalnych do przeby-

wania bez biletu w szoferce autobusu za zgod¹

kierowcy), po czym dopiero zastanawiaæ siê

nad zmianami. Zniknie wtedy ³atwy populizm,

gdy¿ bêdzie mo¿na porównaæ p³ace pracow-

ników komunalnych firm przewozowych z in-

nymi i odpowiedzieæ na pytanie - czy zara-

biaj¹ za du¿o, za ma³o, czy w sam raz.

Jako czêsty u¿ytkownik komunikacji miej-

scy uwa¿am zreszt¹, ¿e warszawscy kierow-

cy zarabiaj¹ za ma³o. Ich poziom us³ug dla

pasa¿erów nie jest zbyt wysoki, w porówna-

niu z kierowcami w innych miastach. Ba,

ostatnio nawet kolejarz PKP pomóg³ mi z

wózkiem dzieciêcym przy wysiadaniu - rzecz

w warszawskiej komunikacji miejskiej niewy-

obra¿alna. Paradoksalnie, oznacza to potrze-

bê podwy¿szenia wynagrodzeñ kierowców

jako grupy zawodowej, czemu winien towa-

rzyszyæ wzrost wymagañ, rzecz jasna, i -

wzrost funkcji motywacyjnej wynagrodzenia.

Swoj¹ drog¹, gdybym by³ pracownikiem

którejœ z prywatnych firm przewozowych

obs³uguj¹cych linie autobusowe ZTM, za-

skar¿y³bym uchwa³ê rady miasta, która

ustali³a bezp³atne przejazdy (tak¿e liniami

obs³ugiwanymi przez firmy prywatne!) wy-

³¹cznie dla pracowników firm komunalnych.

Ewidentnie dyskryminuje ona prywatne

podmioty gospodarcze. To jeszcze jeden

powód, by przywileje te w obecnym

kszta³cie zlikwidowaæ.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Ferie zimowe ju¿ za nami i myli³by siê

ten, kto pomyœla³by, ¿e by³ to czas ja³owy,

bêd¹cy czymœ w rodzaju sezonu ogórkowe-

go. W ostatnich dniach Europa ¿y³a bruksel-

skim szczytem Unii Europejskiej i wypraco-

wywaniem kompromisu w sprawie bud¿etu

na lata 2014-2020. Po kilku dniach od szczy-

tu, gdy emocje ju¿ opad³y, trzeba wyraŸnie

przyznaæ, ¿e wydarzenie to mia³o wymiar hi-

storyczny. Wynegocjowane przez premiera i

rz¹d 73 miliardy euro dla Polski w ramach

polityki spójnoœci to wielki sukces. Wed³ug

bie¿¹cego kursu walutowego to 303 mld z³o-

tych. Jak du¿e to osi¹gniêcie niech œwiadczy

fakt, ¿e to w³aœnie Polska jest najwiêkszym

beneficjentem podzia³u unijnego bud¿etu.

Otrzymaliœmy wiêcej ni¿ w poprzednim w

bud¿ecie 2007-2013 i nieco wiêcej od na-

szych oczekiwañ, a nawet od obietnic wybor-

czych Platformy Obywatelskiej, czyli s³ynnych

ju¿ 300 mld. Nasze 73 mld to a¿ 8% ca³ego

bud¿etu UE jeœli chodzi o p³atnoœci (908 mld

euro), czyli tego, co faktycznie bêdzie wy-

p³acone. Dziêki aktywnej polityce zagranicz-

nej jesteœmy ju¿ zdecydowanym liderem re-

gionu, bowiem Wêgry i Czechy dosta³y znacz-

nie mniej œrodków ni¿ chcia³y. Na najbli¿sze

7 lat Polska bêdzie mia³a zapewnione finan-

sowanie na projekty infrastrukturalne, edu-

kacyjne, wspieraj¹ce rynek pracy i rozwój rol-

nictwa. To byæ mo¿e ostatni taki zastrzyk fi-

nansowy na zasypywanie rowów miêdzy

Polsk¹ a Zachodem. Ostatni, bo byæ mo¿e po

2020 r. bêdziemy na tym samym poziomie

co teraz Niemcy, Wielka Brytania czy Fran-

cja. Niewykluczone te¿, ¿e wtedy nie bêdzie-

my ju¿ beneficjentem lecz p³atnikiem netto,

czyli krajem, którego sk³adka do unijnej kasy

jest wy¿sza od otrzymanej dotacji. Pamiêtaæ

nale¿y, ¿e ostateczny kszta³t bud¿etu za-

twierdz¹ parlamenty 27 pañstw cz³onkow-

skich i ostatecznie Parlament Europejski.

Sukcesem szczytu UE jest tak¿e fakt, ¿e

¿aden kraj nie zdecydowa³ siê na weto i tym

samym nie sparali¿owa³ prac nad bud¿etem.

Kompromis by³ trudny do osi¹gniêcia, po-

niewa¿ ka¿dy chcia³ ugraæ jak najwiêcej dla

siebie, a przy okazji nie zostaæ okrzykniê-

tym hamulcowym i wróciæ do swojego kraju

z tarcz¹. Ju¿ po wszystkim szef Rady Euro-

pejskiej stwierdzi³, ¿e przywódcy poszcze-

gólnych pañstw, a zw³aszcza tych najwiêk-

szych, czyli p³atników netto, wykazali siê

wielk¹ dojrza³oœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za

wspólny projekt jakim jest Unia Europejska.

Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e œrodki, z któ-

rych tak siê cieszymy, to dochód wypraco-

wany przez m in. Niemców, Anglików, Fran-

cuzów czy W³ochów.

Opozycja wynik osi¹gniêty w Brukseli przy-

jê³a w sposób zró¿nicowany. PiS po raz kolejny

pokaza³o, ¿e nie potrafi liczyæ i przekonuje, ¿e

wiêcej znaczy mniej i ogólnie to pora¿ka Pol-

ski, a w zwi¹zku z tym zamierza z³o¿yæ wnio-

sek o odwo³anie rz¹du i liczy na cud, któremu

na imiê Piotr Gliñski. SLD natomiast zachowa³

siê jak przysta³o na konstruktywn¹ opozycjê i

pogratulowa³ premierowi sukcesu w negocja-

cjach. Ruch Palikota zajêty opowiadaniem pt.

„O Wandzie, która nie da³a siê Palikotowi” nie

mia³ za bardzo czasu na sprawy europejskie,

bo przecie¿ wa¿niejsze jest forsowanie Anny

Grodzkiej na wicemarsza³kiniê Sejmu. A¿ strach

pomyœleæ, co partia prezesa Jaros³awa zgotuje

rz¹dowi w 2020 r., gdy oka¿e siê, ¿e Polska

jest p³atnikiem netto i nasze sk³adki bêd¹

wspieraæ dajmy na to Mo³dawiê, Serbiê, czy np.

Macedoniê. Pozostanie ju¿ chyba Trybuna³ Sta-

nu, a kto wie czy (nie)Solidarna Polska nie za-

wnioskuje o likwidacjê moratorium na wyko-

nywanie kary œmierci… Na szczêœcie mamy

w Polsce demokracjê i wolne wybory, zarówno

do Sejmu i Senatu, jak i do Parlamentu Euro-

pejskiego. Dziêki temu jest nadzieja, ¿e wy-

brani zostan¹ ludzie, którym nieobca jest idea

wspólnej Europy, solidarnoœæ i wspó³praca. Dzi-

siejszy sukces negocjacyjny polskiego rz¹du

dowodzi, ¿e warto walczyæ o te wartoœci, bo s¹

one sprawdzone, gdy¿ przyœwieca³y choæby de-

mokratycznej opozycji walce o wolna Polskê

po roku 1989…

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Sukces w Brukseli

O przywilejach miejskich kierowców

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

Pan p³aci, pani p³aci…

spo³eczeñstwo
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Nawet najbardziej wytraw-

nych melomanów zachwyci³

kameralny koncert, jaki odby³

siê 4 lutego w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury. W progra-

mie, którego tytu³ „Trzeba

marzyæ” zapo¿yczono od jed-

nej z piosenek, wyst¹pi³a trój-

ka wybitnych muzyków jazzo-

wych: wirtuoz gitary Janusz

Strobel, pianista i akordeoni-

sta Andrzej Jagodziñski oraz

wokalistka Anna Stankiewicz.

Artyœci przedstawili piosen-

ki wybrane ze swojej najnow-

szej p³yty, zatytu³owanej

„Strobel – Kofta – Wo³ek”.

Wybór utworów nie by³ przy-

padkowy. Mia³ zwróciæ nasz¹

uwagê na latynoskie korzenie

jazzu. Wiele z wykonanych

podczas koncertu piosenek to

by³y bossanovy, czyli samby

na jazzowo. Te „nowe samby”

pojawi³y siê pod koniec lat 50.

i bardzo przypad³y do gustu

muzykom jazzowym. W la-

tach 60. i 70. powsta³o wiele

przebojów w rytmie bossano-

vy, tak¿e u nas w Polsce.

Nam równie¿ bardzo

spodoba³y siê kompozycje

Janusza Strobla do tekstów

Jonasza Kofty i Jana Wo³ka

zaœpiewane przez Annê

Stankiewicz. By³y jak ciep³y

balsam i ukojenie nerwów po

ca³ym dniu pracy. Nic zreszt¹

dziwnego – teksty Jonasza

Kofty to przecie¿ prawdziwe

pere³ki, wprowadzaj¹ce s³u-

chacza w magiczny nastrój.

Jonasz Kofta, poeta i -

obok Wojciecha M³ynarskie-

go i Agnieszki Osieckiej - naj-

wybitniejszy autor tekstów

piosenek, urodzi³ siê w 1942 r.

na Wo³yniu. Jako student

warszawskiej ASP debiuto-

wa³ w 1964 r. w studenckim

kabarecie Hybrydy, potem

przesz³o 10 lat wspólnie z

Janem Pietrzakiem i Ada-

mem Kreczmarem wspó³two-

rzy³ kabaret „Pod Egid¹”. Za-

s³yn¹³ te¿ jako autor emitowa-

nych w III Programie Radia

„Dialogów na cztery nogi”

oraz innych satyrycznych

monologów i felietonów. Na-

pisa³ kilka sztuk teatralnych i

widowisk muzycznych. Ale

legenda Kofty drzemie g³ów-

nie w tekstach niezapomnia-

nych piosenek. Kto z nas nie

nuci³ takich przebojów jak

„Wakacje z blondynk¹”,

„Kwiat jednej nocy” czy „Jej

portret”? Kto nie zna brawu-

rowo zaœpiewanego przez

Jerzego Stuhra songu „Œpie-

waæ ka¿dy mo¿e”?

Piosenki do tekstów Jona-

sza Kofty, przedstawione

przez Annê Stankiewicz na

bia³o³êckiej scenie nie by³y

mo¿e tak przebojowe, nie

mia³y te¿ kabaretowego cha-

rakteru, a jednak zapada³y

g³êboko w serce. Tytu³owa

„Trzeba marzyæ”, „•dziebe³ko

ciepe³ka”, „Nieobecni” czy

„Piosenka o poœpiechu” po-

zwoli³y dostrzec w zwyczaj-

nych rzeczach, têsknotach i

uczuciach pogodn¹ nadziejê.

Podobnie teksty ur. w 1954

roku malarza, poety, pisarza

i karykaturzysty Jana Wo³ka,

np. „Tak m³odo jak teraz ju¿

siê nie spotkamy”, potrafi³y

sprawiæ, ¿e nawet na ucieka-

O tym, ¿e w ¿yciu trzeba marzyæ, najlepiej w takt

ciep³ych rytmów bossanovy, przekonywali 4 lutego w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury wybitni przedstawiciele

polskiego jazzu.

Wstêpem do koncertu

„Trzeba marzyæ”, a jednocze-

œnie jego dope³nieniem jest

wystawa fotografii Zygmunta

Dru¿bickiego „Jazz – portre-

ty interpretowane”, otwarta 4

lutego w Galerii przy Van

Gogha w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury.

Zygmunt Dru¿bicki, opiekun

Galerii przy Van Gogha, to ar-

tysta wszechstronny. Z wy-

kszta³cenia plastyk, z zawodu

fotograf specjalizuj¹cy siê w

fotografii reklamowej, filmo-

wej, dokumentalnej i portreto-

wej. Robi³ fotosy do takich fil-

mów, jak „Kryminalni”, „Blon-

dynka”, „Zróbmy sobie wnu-

ka”, czy „Na dobre i na z³e”.

Jego ulubionymi tematami s¹

konie, portrety oraz twórcy

muzyki i filmu przy pracy. Ma

na swoim koncie ok. 20 wy-

staw indywidualnych. Wyda³

album „Foto jazz portret”.

Mówi o sobie, ¿e ma dwie

pasje: fotografiê i muzykê. I

choæ nigdy nie gra³ ani nie

œpiewa³, te dwie pasje uda³o

mu siê po³¹czyæ fotografuj¹c

muzyków. Na obecnej wysta-

wie w Galerii przy Van Gogha

prezentuje seriê portretów

wybitnych polskich twórców

jazzowych.

- Z jazzem zwi¹zany by³em

od zawsze – mówi Zygmunt

Dru¿bicki. – Mia³em wielu

przyjació³ i znajomych wœród

muzyków. Zreszt¹ wychowy-

wa³em siê w Opolu, stolicy

polskiej piosenki.

Prawie wszystkie z prezen-

towanych na wystawie zdjêæ

powsta³y w czasie koncertów.

Widzimy na nich m.in. Urszu-

lê Dudziak, Micha³a Urbania-

Jazz – portrety interpretowane
Jazz wszed³ nie tylko na muzyczn¹ scenê Bia³o³êki, ale opanowa³ równie¿ przestrzeñ

Galerii przy Van Gogha. Znakomite fotografie polskich jazzmanów zaprezentowa³ w

BOK Zygmunt Dru¿bicki.

ka, Andrzeja D¹browskiego,

W³odzimierza Nahornego,

Jana Ptaszyna Wróblewskiego

i Tomasza Stañki. Jednak nie

s¹ to zwyk³e portrety. Obraz

nie jest do koñca oczywisty,

czasami siê rozmywa, jakby

mia³ kilka warstw.

- Zdjêcia zosta³y przetwo-

rzone komputerowo – wyja-

œnia Zygmunt Dru¿bicki. –

Zale¿a³o mi na wydobyciu kli-

matu, barw. Ale wszystko ro-

bi³em intuicyjnie, tak jak w

jazzie: dany jest temat, a

reszta to improwizacja.

Dziêki indywidualnemu spoj-

rzeniu, portrety jazzowych wir-

tuozów odzwierciedlaj¹ nie tyl-

ko rysy ich twarzy, ale równie¿

oddaj¹ emocje, jakie towarzy-

szy³y im podczas koncertu.

Wystawê fotografii Zyg-

munta Dru¿bickiego „Jazz-

portrety interpretowane” w

Galerii przy Van Gogha w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

mo¿na ogl¹daæ do 25 lutego.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

j¹cy nieub³aganie czas spoj-

rzeliœmy z optymizmem.

Du¿a w tym zas³uga wspa-

nia³ych kompozycji Janusza

Strobla i znakomitej interpre-

tacji Anny Stankiewicz.

Koncert „Trzeba marzyæ”,

efekt wspó³pracy wybitnych

artystów Anny Stankiewicz,

Andrzeja Jagodziñskiego i

Janusza Strobla, bêd¹c wiê-

cej ni¿ „Ÿdziebe³kiem ciepe³ka

w codziennych piekie³kach”

zapocz¹tkowa³ z sukcesem

nowy cykl muzycznych imprez

- „Jazz na Bia³o³êce”. Miejmy

nadziejê, ¿e teraz Bia³o³êcki

Oœrodek Kultury bêdzie czê-

œciej goœci³ na swojej scenie

muzyków jazzowych.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Trzeba marzyæ


