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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

10 paŸdziernika bez ostrze¿enia zosta³ odwo³any Pawe³
Obermeyer, dyrektor Szpitala Praskiego. Tê funkcjê
pe³ni³ przez nieca³e 4 lata, prze³amuj¹c dotychczasow¹
karuzelê dyrektorów: w ci¹gu ostatnich lat by³o ich
kilku, a ¿aden nie piastowa³ stanowiska d³u¿ej ni¿ rok.
Przypomnijmy, ¿e Szpital p.w. Przemienienia Pañskiego podlega miastu i to ono decyduje praktycznie o wszystkim. To du¿y, wieloprofilowy szpital, po³o¿ony w strategicznym punkcie Warszawy. Dlatego w³aœnie w ci¹gu minionych lat podejmowano ró¿ne decyzje o jego modernizacji i rozbudowie. Zrealizowaæ je uda³o siê jednak dopiero, gdy stanowisko obj¹³ dr Pawe³ Obermeyer.

Zrobi³ swoje…
mo¿e odejœæ
- Co siê zmieni³o w szpitalu? – pytamy Paw³a Obermeyera.
- Bardzo du¿o. Szpital
przeszed³ z poziomu XIX do
XXI wieku. Przede wszystkim
powsta³ supernowoczesny
budynek A2, w którym jest
ca³a chirurgia, radiologia, oddzia³ ratunkowy. Otworzyli-

œmy oddzia³ chirurgii jednego
dnia, uruchomiliœmy neuro- i
kardiochirurgiê, co na tym terenie jest szczególnie wa¿ne,
bo liczba zawa³ów i wypadków z urazami g³owy i krêgos³upa jest wci¹¿ bardzo du¿a.
Niedawno przenieœli siê do
nas chirurdzy naczyniowi ze
dokoñczenie na str. 2

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
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)

Cmentarz parafialny w Tarchominie

Wspominamy
przed Œwiêtem Zmar³ych
Przy ulicy Mehoffera, na piaszczystym pagórku, oddzielony zieleni¹ starych drzew od wielkomiejskiego gwaru,
znajduje siê jeden z najstarszych warszawskich cmentarzy. Jego geneza siêga pocz¹tku XIX wieku. Jako typowy
cmentarz parafialny zwi¹zany by³ w przesz³oœci z miejscow¹ œwi¹tyni¹, pochodz¹cym z XVI w. koœcio³em
œw. Jakuba Aposto³a, a obecnie równie¿ z koœcio³em
p.w. Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej.
Ÿród³ach parafii Tarchomin,
Przez d³ugie wieki zmar³ych
Liber inventarii Ecclesiae
chowano b¹dŸ w murach koTarchominensis Anno Domiœcielnych, b¹dŸ na terenie
ni 1730 descriptus, jest
bezpoœrednio okalaj¹cym kowzmianka jedynie o cmentaœció³. W obrêbie samego burzu przykoœcielnym, „wystadynku koœcielnego chowano
wionym przez Czcigodnego
pierwotnie cia³a mêczenniKolatora hr. Franciszka Makków, póŸniej osób zmar³ych w
symiliana Ossoliñskiego”.
opinii œwiêtoœci, a tak¿e biskudokoñczenie na str. 6
pów i cesarzy. Od XII w. praktyka chowania zmar³ych w
koœciele sta³a siê prawie powszechna, tzn. ka¿dy móg³
byæ pochowany w koœciele,
choæ rezerwowano ten przywilej g³ównie dla osób zas³u¿onych dla tego koœcio³a. PaW pi¹tek, 21 paŸdziernika, odby³y siê konsultacje ko- do planistów. Ci przekonywapie¿ Pius V Konstytucj¹ Apo- lejnego z praskich planów zagospodarowania. Biuro Ar- li, ¿e zabudowa Portu Prastolsk¹ Cum primum aposto- chitektury i Planowania Przestrzennego opracowa³o jego skiego by³a planowana od lat,
latus z 1 kwietnia 1566 r. ogra- za³o¿enia w porozumieniu z firm¹ Elektrim - w³aœcicie- a czêœæ przyjêtych rozwi¹zañ
niczy³ tê praktykê, zabraniaj¹c lem wiêkszoœci gruntów na objêtych opracowaniem ob- wynika z za³o¿eñ Studium
grzebania zmar³ych w koœcie- szarze. I ta wyraŸna spolegliwoœæ wobec inwestora spo- Uwarunkowañ i Kierunków
le bez zgody rektora i patrona tka³a siê ze z³ym przyjêciem obecnych na spotkaniu Zagospodarowania Przekoœcio³a. Dalej jednak wiêk- mieszkañców Pragi, którzy wytykali zarówno nieœci- strzennego m.st. Warszawy.
szoœæ cmentarzy znajdowa³a s³oœci planu, jak i zbyt wielk¹ skalê przysz³ej inwestycji
Twardo broniono istniej¹siê wokó³ budynku koœcielne- w porcie.
cych terenów zielonych, przez
go. Ta praktyka utrzyma³a siê
Spodziewano siê, ¿e przy- wrotnie. Krytycznie przyjêto niektórych pogardliwie nazyprawie do koñca XVIII wieku. jête rozwi¹zania wp³yn¹ na pomys³ intensywnej zabudo- wanych chaszczami. To natuPodobnie by³o w tarcho- poprawê ¿ycia mieszkañców, wy, w tym nawet 160-metro- ralne przed³u¿enie terenów
miñskich dobrach rodziny tymczasem powsta³y obawy, wych wie¿. Ma tam powstaæ nadwiœlañskich objêtych
Ossoliñskich. W najstarszych ¿e mo¿e staæ siê zupe³nie od- wielkie centrum biurowe, ochron¹, ostoja wielu zwierz¹t
osiedla mieszkaniowe, a i potencjalnie atrakcyjne miejwzd³u¿ nabrze¿y bulwary sce przysz³ych spacerów i
spacerowe. Pra¿anom nie obserwacji przyrodniczych.
potrzeba wiêcej betonu ani Nie wolno ich zabudowywaæ.
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
wie¿owców. Nie róbcie tu dru- Mieszkañcom brakuje zieleni,
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
giego S³u¿ewca! – apelowali
dokoñczenie na str. 2
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Jesieñ to sezon, gdy z powodu przeziêbieñ czêœciej
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
udajemy siê do lekarza, a potem do apteki. Co warto wiei 5% rabatu na aparat s³uchowy!
dzieæ, by unikn¹æ dodatkowej wizyty u lekarza z powodu
Ÿle wype³nionej recepty? Odpowiedzi na to pytanie pad³y podczas konferencji 11 paŸdziernika. Ma³gorzata Szelachowska – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Farmaceutycznej i Dariusz Pi¹tek – wicewojewoda
mazowiecki przekonywali, ¿e warto kupowaæ leki wy³¹cznie w aptece, a nie w nielegalnych punktach sprzeda¿y.
Na Mazowszu zarejestrowanych jest ok. 1700 aptek. Nabywaj¹c lek na bazarze lub na okazyjnych targach, nie
Budowa Mostu Pó³nocnego zbli¿a siê ku koñcowi. Po mo¿emy byæ pewni, ¿e nie zaszkodzi on naszemu zdrobielañskiej stronie, od ponad trzech tygodni, znacznie wy- wiu lub ¿yciu; nie wiemy, w jakich warunkach by³ przegodniej jeŸdzi siê szerok¹ Wis³ostrad¹. Do u¿ytku zosta- chowywany, sk¹d pochodzi i czy zosta³ legalnie wprowa³a oddana jezdnia w stronê centrum stolicy. Zniknê³o dzony do obrotu.
ograniczenie prêdkoœci do 40 km na godzinê i korki od
Zdarza siê, ¿e leki s¹ fa- niej, znajduje siê w aptekach
razu s¹ znacznie mniejsze.
³szowane lub podrabiane (za- ogólnodostêpnych. W punkSprawy nie maj¹ siê jednak dliñsk¹ wci¹¿ stoi – a raczej wieraj¹ np. cukier, m¹kê tach aptecznych dostêpna
ju¿ tak dobrze po stronie bia- wisi – linia wysokiego napiê- ziemniaczan¹ itp.). Pe³en jest czêœæ medykamentów. W
³o³êckiej. Na przeszkodzie cia. Ta sprawa ma swój po- asortyment leków, tych na sklepach ogólnodostêpnych,
dokoñczenie na str. 3 receptê i wydawanych bez
dokoñczenie na str. 4
budowy wiaduktu nad Mo-

NIE dla planów Portu Praskiego

Zbadaj s³uch

Po leki – do apteki

PaŸdziernikowy
raport z TMP
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Zrobi³ swoje… mo¿e odejœæ
dokoñczenie ze str. 1

szpitala na Wo³oskiej, co te¿
poprawi znacznie dostêp
mieszkañców prawobrze¿nej
Warszawy do lekarzy tej specjalnoœci (pisaliœmy o tym w
poprzednim wydaniu – przyp.
red.). Do koñca roku zamontowany bêdzie rezonans magnetyczny, i jeszcze szpital na
tym zarobi – bo z jednej strony dostanie przyzwoite pieni¹dze za wynajem pomieszczeñ,
a z drugiej nasi pacjenci bêd¹
mieli na miejscu mo¿liwoœæ
nowoczesnej diagnostyki.
- Czy mo¿na powiedzieæ,
¿e to Pana zas³uga?
- Nie, bo plany by³y od dawna, niektóre inwestycje by³y
nawet przygotowane od strony dokumentacyjnej. Mnie
jednak uda³o siê to dokoñczyæ. Natomiast to mój upór i
moje kontakty doprowadzi³y
do sprowadzenia do szpitala
nowych specjalistów, w tym
tak¿e, o czym dot¹d nie mówiliœmy, ca³kowitego przemodelowania oddzia³u intensywnej terapii i pracy anestezjologów w szpitalu.
- Gdy rozmawialiœmy
jakiœ czas temu mówi³ Pan:
„pewnie zaraz mnie odwo³aj¹”. Czy mia³ Pan podstawy do takich podejrzeñ?
- Chyba g³ównie tê, ¿e walczy³em o wszystko. Nasz
szpital nigdy nie by³ oczkiem
w g³owie w³adz Warszawy. A
gdy przez ca³y czas ¿yje siê
w konflikcie z szefem firmy (a
dla nas jest to miasto sto³eczne), zawsze musi siê to Ÿle
skoñczyæ. W tym przypadku
by³a tego przyczyn¹ przede
wszystkim ró¿nica koncepcji:
ja uwa¿a³em, ¿e szpital trzeba rozwijaæ, unowoczeœniaæ,
a miasto raczej d¹¿y³o do
zwijania, zmniejszania kadry,
ograniczania wydatków.
- Zarzucano Panu gwa³towne narastanie zad³u¿enia…
- Gdy obj¹³em stanowisko,
zad³u¿enie wynosi³o ponad
40 mln z³. Teraz jest 90. Owszem, wzros³o. Ale przyczyni³o siê do tego tak¿e niewywi¹zanie siê miasta z terminowych p³atnoœci, m.in. za
wykonanie pawilonu A2. Wykonawca odda³ sprawê do
s¹du. Odsetek by³o prawie 4
mln z³. Teraz to uros³o do 7
mln. 26 mln z³otych to trzy
kredyty, z czego dwa zasta³em. Chcia³em doprowadziæ
do ich po³¹czenia i wziêcia
dodatkowo ok. 14 mln z³otych, co pozwoli³oby szpitalowi na oko³o 1,5 roku oddechu.
- A jak zdo³alibyœcie je
sp³aciæ?
- Gdy przyszed³em tu 4 lata
temu, roczny kontrakt z Naro-

dowym Funduszem siê przekracza³ 30 mln z³otych. W tym
roku powinno byæ 80 mln.
Wprowadziliœmy bardzo op³acalne procedury, takie jak opracje kardio- i neurochirurgiczne,
na których nie tylko szpital dobrze zarabia, ale i podnosz¹
jego presti¿. To pozwoli³oby na
stopniow¹ sp³atê.
- Zarzucano Panu jednak, ¿e
nieproporcjonalnie podniós³
Pan p³ace i zwiêkszy³ kadrê.
- To nieprawda. Liczba etatowych pracowników zmniejszy³a siê z 800 do 700. Nowych specjalistów zatrudnia³em na kontraktach. W wyniku
tego szpital nie p³aci³ ZUS, a
ci lekarze znacznie efektywniej
pracuj¹, bo dostaj¹ pieni¹dze
za wykonane np. operacje.
- Podobno parê miesiêcy
temu sam Pan wyrazi³ zgo-

dê na zwolnienie za porozumieniem stron?
- To prawda. W lipcu spotka³em siê z wiceprezydentem
Jackiem Wojciechowiczem,
który zadeklarowa³ w obecnoœci m.in. dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej, ze w³¹czy siê
osobiœcie w pomoc w konsolidacji kredytów i sprawê zwrotu wspomnianych 7 mln z³otych. W zamian poprosi³ mnie,
¿e jeœli siê to nie uda, ¿ebym
napisa³ proœbê o zwolnienie
za porozumieniem stron. Zrobi³em to. Na pocz¹tku paŸdziernika poinformowa³ mnie,
¿e siê nie uda³o. Przyznam, ¿e
siê tego spodziewa³em. Umowa by³a w dwie strony. My
mieliœmy poprawiæ sytuacjê finansow¹ szpitala, wdro¿yæ
dzia³ania, które pomog¹
zmniejszyæ zad³u¿enie, a pre-

zydent mia³ siê zaj¹æ spraw¹
zwrotu nale¿nych nam – zgodnie z wyrokiem s¹du – pieniêdzy oraz konsolidacj¹ kredytów. Pomimo korespondencji,
miasto do 10 paŸdziernika nie
zrobi³o w tej sprawie nic.
- Ale jest Pan radnym sejmiku, wiêc jest Pan pod
ochron¹…
- Jestem cz³owiekiem honoru. Nie bêdê siê za tym chowa³. Tyle, ¿e trochê szkoda.
Rozmawia³a
Ewa Tucholska
Jako pe³ni¹c¹ obowi¹zki
dyrektora ratusz mianowa³
Halinê Depcik z Biura Polityki Zdrowotnej. Ma tê funkcjê
pe³niæ do czasu rozstrzygniêcia konkursu, który ju¿ zosta³
rozpisany. Z doniesieñ internetowych wynika, ¿e przedtem by³a prezesem spó³dzielni mleczarskiej w Pabianicach…. Dr Pawe³ Obermeyer nie bêdzie w nim startowa³
– jak poinformowa³ NGP.

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

III sesji ci¹g dalszy
Kontynuacja III sesji rady,
zwo³anej na 18 paŸdziernika
po opadniêciu emocji wyborczych toczy³a siê w mniej
nerwowej atmosferze ni¿
zwykle. Odbywa³a siê - tak
samo jak poprzednia - w gimnazjum przy Sierakowskiego.
Rada w pierwszej kolejnoœci odnios³a siê w stosownej
uchwale do parali¿u komunikacyjnego, który sta³ siê od
niedawna codziennoœci¹ Pragi, wniesiono o wprowadzenie
zakazu ruchu samochodów
ciê¿arowych na ulicy Szwedzkiej oraz rozwa¿enie mo¿liwoœci udostêpnienia dla samochodów osobowych Mostu
Œl¹sko-D¹browskiego na odcinkach od pl. Bankowego do
Sierakowskiego i od Jagielloñskiej do pl. Bankowego.
G³ównym jednak przedmiotem zainteresowania radnych by³y sprawy bud¿etowe.
Rada dzielnicy dokona³a
czterech korekt dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu
m.st. Warszawy. Zmniejszono o ponad 700 tysiêcy z³otych wydatki na fundusz wynagrodzeñ, przesuwaj¹c te
œrodki na dotacje do niepublicznych placówek oœwiatowych, wyst¹piono o zwiêkszenie tegorocznych wydatków o 900 000 z³otych na pokrycie kosztów remontów pustostanów, zabezpieczono
œrodki na realizacje wydatków wynikaj¹cych z realizacji wyroków s¹dowych i
wreszcie przesuniêto niewykorzystane œrodki, wynikaj¹-

ce z korzystnych rozstrzygniêæ przetargowych na kolejne lata, zgodnie z wieloletnim programem finansowym.
Najwa¿niejsz¹ jednak
uchwa³¹ by³o zaopiniowanie
dzielnicowego za³¹cznika do
bud¿etu m.st. Warszawy na
rok 2012. Rada dzielnicowy
za³¹cznik zaopiniowa³a negatywnie. „Miasto sto³eczne
Warszawa oczekuje od dzielnicy Praga Pó³noc zwiêkszenia ze 106,8 mln z³otych do
108 milionów z³otych planu
dochodów do bezpoœredniej
realizacji przez dzielnicê, zapewniaj¹c jednoczeœnie
³¹czny poziom wydatków do
dyspozycji dzielnicy na poziomie 227,3 miliona z³otych
tj. o 36,2 miliona z³otych ni¿szym ni¿ w nie najlepszym
roku 2011. Znacz¹co maj¹
zostaæ ograniczone wydatki
maj¹tkowe z poziomu 44,1
miliona z³otych do poziomu
20,5 miliona z³otych. Uniemo¿liwia, to zdaniem Rady
Dzielnicy, prawid³owe wykonywanie zadañ przez dzielnicê Praga Pó³noc wynikaj¹cych z ustawy warszawskiej
i statutu dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy” –
czytamy w uzasadnieniu do
uchwa³y rady. Rada jednog³oœnie wyst¹pi³a do Prezydenta Warszawy o zwiêkszenie wydatków dzielnicy Praga Pó³noc o kwotê 64407000
z³otych na: edukacjê o
21800000 z³otych, gospodarkê
komunaln¹
o
29870000 z z³otych, potrzeby urzêdu o 1500000 z³otych, opiekê spo³eczn¹ o
6667000 z³otych, kulturê o
3000000 z³otych, kulturê fizyczn¹ 1300000 z³otych.
Koñcówka sesji to po raz
kolejny zajmowanie siê sprawami wewnêtrznymi. Powo³ano komisjê edukacji, na
czele której stanê³a by³a
przewodnicz¹ca rady Hanna
Jarzêbska, dokonano tak¿e
zmian w komisjach - mieszkaniowej (wniosek o usuniêcie z niej radnego Muszyñ-

skiego, skazanego za szanta¿ i pedofiliê pokaza³, ¿e ma
on nadal swoich obroñców w
radzie, po jego odwo³aniu
zasili³ j¹ radny Ireneusz Tondera), bud¿etowej (ust¹pi³a z
niej czwórka radnych, co powoduje, ¿e ta pierwotnie
mega 23-osobowa komisja
zaczyna nabieraæ normalnego kszta³tu) i infrastruktury
(powiêkszy³a siê o osobê radnego Roberta Kazaneckiego
i uzyska³a wiceprzewodnicz¹cego Marcina D¹browskiego), po czym og³oszono
kolejn¹ przerwê.
DCH

Biuro Rachunkowe „mc2” ul. Boles³awicka 26/8
tel. 22 674-68-46, 22 614-01-54, tel. kom. 604-256-881
czynne pn-pt 9-14 i 17-19 www.mc2.com.pl biuro@mc2.com.pl
Oferujemy US£UGI KSIÊGOWO-KADROWE w pe³nym zakresie: ksiêgi handlowe,
ksi¹¿ka przychodów i rozchodów, rycza³t, karta podatkowa, VAT, kadry i p³ace,
pity roczne, ulga budowlana, ksiêgowoœæ internetowa. Ceny od 100 z³ netto.

Prawnik radzi

Odst¹pienie od umowy
Kupi³em w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej komputer przenoœny oraz kartê sieciow¹ Komputer ten
by³ dwukrotnie oddawany do naprawy gwarancyjnej. Obie
naprawy nie doprowadzi³y do usuniêcia usterki polegaj¹cej na tym, ¿e komputer nie ³adowa³ baterii. W zwi¹zku z
tym z³o¿y³em oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy i zwróci³em komputer. Sprzedawca potwierdzi³ mi odbiór komputera, ale odmówi³ przyjêcia karty sieciowej zakupionej
wraz z komputerem, twierdz¹c, ¿e dzia³a ona prawid³owo.
Tomasz W.
Czy sprzedawca s³usznie post¹pi³?
Zgodnie z treœci¹ art. 556 wzajemnej (art. 560 § 1 i 2
§ 1 k.c. sprzedawca jest od- k.c.). Oœwiadczenie z³o¿one
powiedzialny wzglêdem ku- przez Pana o odst¹pieniu od
puj¹cego, je¿eli rzecz sprze- umowy nabycia komputera
dana ma wadê zmniejszaj¹c¹ jest wiêc skuteczne. Skuteczjej wartoœæ lub u¿ytecznoœæ ze ne jest tak¿e Pana oœwiadczewzglêdu na cel w umowie nie o odst¹pieniu od umowy
oznaczony albo wynikaj¹cy z sprzeda¿y karty sieciowej, naokolicznoœci lub z przezna- bytej wraz z komputerem
czenia rzeczy, je¿eli rzecz nie przenoœnym, którego istotn¹
ma w³aœciwoœci, o których ist- cech¹ jest mo¿liwoœæ korzynieniu zapewni³ kupuj¹cego, stania z niego bez dostêpu do
albo je¿eli rzecz zosta³a ku- sta³ego Ÿród³a zasilania. Karpuj¹cemu wydana w stanie ta sieciowa stanowi przynaniezupe³nym. W takiej sytu- le¿noœæ komputera. Z uwagi
acji, kupuj¹cy mo¿e od umo- na utratê u¿ytecznoœci w
wy odst¹piæ albo ¿¹daæ obni- zwi¹zku z odst¹pieniem od
¿enia ceny. Jednak¿e, kupu- umowy sprzeda¿y rzeczy
j¹cy nie mo¿e od umowy od- g³ównej czyli komputera, istst¹piæ, je¿eli sprzedawca nie- nieje tak¿e mo¿liwoœæ odst¹zw³ocznie wymieni rzecz wa- pienia od umowy sprzeda¿y
dliw¹ na woln¹ od wad albo przynale¿noœci.
niezw³ocznie wady usunie.
Podstawa prawna: Ustawa
Przy czym, ograniczenie to nie z 23 kwietnia 1964 r. – Koma zastosowania, je¿eli rzecz deks cywilny (Dz. U. z 1964
by³a ju¿ wymieniona przez r. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).
sprzedawcê lub naprawiana,
Pawe³ Jankowski
chyba ¿e wady s¹ nieistotne.
radca prawny
W razie odst¹pienia od umoKancelaria Prawna Leximus
wy strony powinny sobie natel. 505-930-811
wzajem zwróciæ otrzymane
e-mail:
kancelaria@leximus.pl
œwiadczenia wed³ug przepisów o odst¹pieniu od umowy radcajankowski@gmail.com

NIE dla planów Portu Praskiego
dokoñczenie ze str. 1

bowiem na podwórkach i ulicach maj¹ jej bardzo niewiele. Co z tego, ¿e na terenie
portu ma powstaæ 14-hektarowy park i przystañ dla jachtów.
A co dla nas? – pytali mieszkañcy, nie bardzo wierz¹c nawet w zapewnienia o ogólnej
dostêpnoœci ca³ego terenu.
Wyst¹pienia mieszkañców
wspó³brzmia³y tu z g³osem
przedstawiciela ekologów.
Plan zagospodarowania powinien uwzglêdniæ naturalne
granice przyrodnicze. Zdegradowan¹ przez cz³owieka
czêœæ mo¿na zabudowaæ,
czêœæ najbardziej dzika powinna taka pozostaæ. W Porcie Praskim jest wiêcej gatunków ptaków ni¿ w £azienkach!
Krytykowano ponadto planowan¹ drogê bezpoœrednio przy
budynku Jagielloñska 2 w miejscu istniej¹cego skweru. W planie nieopodal znalaz³ siê wylot
z tunelu ul. Jagielloñskiej, pomimo i¿ przeprowadzona na
zlecenie miasta analiza wykonalnoœci wykaza³a ca³kowit¹
nieop³acalnoœæ zag³êbienia ul.
Jagielloñskiej w tunelu. Oprotestowano te¿ pomys³ przeniesienia pomnika Koœciuszkowców, aby postawiæ tam bloki.

Pomnik stoi w nieprzypadkowym miejscu. St¹d dokonano
desantu na lewy brzeg podczas
Powstania Warszawskiego.
Obaw jest znacznie wiêcej.
Port Praski ma siê staæ nowym
centrum dzielnicy, z czym te¿
polemizowano. Ponadto, tak
znaczny przyrost mieszkañców
i osób tu pracuj¹cych mo¿e
spowodowaæ trudne do przewidzenia skutki spo³eczne, ekonomiczne, a zw³aszcza komunikacyjne dla ca³ej Pragi.
Janusz Sujecki z ZOK podkreœla³ niedocenian¹ wartoœæ
obiektów zabytkowych, po³o¿onych w obszarze planu, a
zw³aszcza kamienicy Mutera
przy Sierakowskiego 4, w której
uczy³ siê znany na ca³ym œwiecie pedagog Janusz Korczak.
Mieszkañcy zapowiadaj¹
dalsze protesty przeciwko przyjêtemu projektowi planu zagospodarowania Portu Praskiego.
O¿ywienie inwestycyjne w
rejonie portu nast¹pi³o wraz z
budow¹ stadionu, a zw³aszcza
stacji metra. Do szybkiego
uchwalenia planu zagospodarowania d¹¿y Elektrim, który
ju¿ w przysz³ym roku chcia³by
budowaæ pierwsze budynki na
tym terenie. Spó³ka Port Praski, której jest udzia³owcem,

otrzyma³a niedawno warunki
zabudowy na pó³tora hektara
dzia³ki w rejonie ul. Okrzei.
Pierwszy projekt miejscowego planu zagospodarowania
Portu Praskiego by³ gotowy ju¿
w 2002 r. Wówczas jednak nie
dosz³o do uchwalenia go przez
Radê Warszawy. Za prezydenta Kaczyñskiego powsta³a
nowa koncepcja, zak³adaj¹ca
budowê oko³o piêciu tysiêcy
mieszkañ z handlem i us³ugami, budynkami do 15 piêter, a
od strony Starej Pragi kamienic nawi¹zuj¹cych do istniej¹cej zabudowy architektur¹ i
wielkoœci¹. Deklarowano te¿
np. pomoc w wybudowaniu ulic
prowadz¹cych do portu. I z tych
planów nic nie wysz³o. Dziœ z
kolei miasto rozwa¿a budowê
wrót przeciwpowodziowych i
œluzy do portu. A to nie koniec
wydatków na tym obszarze.
Trzeba jeszcze wykupiæ od
Elektrimu czêœæ terenu portu
pod stacjê metra Stadion, która jest szersza ni¿ pozosta³e,
poniewa¿ musi zmieœciæ dodatkowy tor na planowan¹ trzeci¹
liniê na Goc³aw. W latach 90.
spó³ka Elektrim dosta³a od miasta ca³y port w zamian za sfinansowanie budowy mostu
Kr.
Œwiêtokrzyskiego.

Szalej¹ce maszyny
na Solidarnoœci
Mówi siê o nich - dawcy narz¹dów. Motocykliœci poruszaj¹cy siê na swoich maszynach z zawrotn¹ prêdkoœci¹ i
z potwornym ha³asem, to zmora naszych miast. S¹ zagro¿eniem dla samych siebie i dla innych uczestników ruchu.
O tym zjawisku napisa³ do mendy Sto³ecznej Policji pronaszej redakcji Krzysztof £añ- wadzi od 21 marca do koñca
cucki, rzecznik prasowy PKP paŸdziernika 2011 roku, zinPLK S.A. - Jako u¿ytkownik tensyfikowane dzia³ania prebudynku przy Targowej 74 wencyjne w tym zakresie.
mam pytanie: czy g³os prasy
Dzia³ania prowadzone s¹ w
móg³by coœ uczyniæ, by ukró- oparciu o koncepcjê przedsiêciæ wyczyny motocyklistów na wziêæ prewencyjno – kontrolulicy Solidarnoœci? Jazda z nych, maj¹cych na celu przeha³asem porównywalnym z ciwdzia³anie nielegalnym wyodg³osem startuj¹cego odrzu- œcigom ulicznym w Warszatowca (albo wiêkszym; wiem wie i s¹ realizowane przez
coœ o tym, bo by³em kiedyœ policjantów Wydzia³u Ruchu
mechanikiem lotniczym) nie Drogowego Komendy Stosprzyja odpowiadaniu na py- ³ecznej Policji, Wydzia³u Wytania dziennikarzy ani jakiej- wiadowczo - Patrolowego
kolwiek innej pracy; nie jest Komendy Sto³ecznej Policji,
te¿ zgodna z jakimikolwiek Sto³ecznego Stanowiska Kienormami, pocz¹wszy od rowania Komendy Sto³ecznej
prawnych, na normach wspó- Policji, Komend Rejonowych
³¿ycia skoñczywszy.
Policji m.st. Warszawy i OdO tê sprawê zapytaliœmy m³. dzia³u Prewencji Policji w
insp. Macieja Karczyñskiego, Warszawie. Podstawowym
rzecznika prasowego Komen- celem tych dzia³añ jest wzmodanta Sto³ecznego Policji. Oto ¿ona reakcja ze strony polico nam powiedzia³:
cjantów na wykroczenia poProblematyka nieprawid³o- pe³niane przez motocyklistów,
wych zachowañ kieruj¹cych jak równie¿ uœwiadamianie
motocyklami jest nam oczy- zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich
wiœcie znana. W zwi¹zku z niew³aœciwych zachowañ. W
nap³ywaj¹cymi licznymi infor- trakcie prowadzonych dzia³añ
macjami na ten temat, Wy- kontroli podlega równie¿ stan
dzia³ Ruchu Drogowego Ko- techniczny pojazdów – w tym
badanie ha³asu z wykorzystaIntensywne kursy nauki niem sonometrów - urz¹dzeñ
do pomiaru natê¿enia dŸwiêMASA¯U
ku. W wyniku prowadzonych
KLASYCZNEGO
dzia³añ dokonano 4510 konna Targówku organizuje troli motocyklistów, zatrzymano 9 kieruj¹cych po u¿yciu
firma „PILATUS”
alkoholu oraz 21 kieruj¹cych
w stanie nietrzeŸwoœci. Pood 14 listopada
do 14 grudnia 2011 r. nadto na³o¿ono 1191 mandatów karnych, zastosowano 5
Tel. 508 549 374,
pouczeñ, skierowano 2 wnio668 768 268
ski o ukaranie oraz zatrzymano 13 praw jazdy i 218 dowowww.anwoj.pl
dów rejestracyjnych.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2011 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu
œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 57/4, 67/9 z obrêbu
4-01-28 przy ul. Dyli¿ansowej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie
14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska
197, Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê
zawiadomienia.

Z uwagi na fakt, i¿ w dalszym ci¹gu pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce sygna³y o niestosowaniu siê motocyklistów do
obowi¹zuj¹cych przepisów,
Wydzia³ Ruchu Drogowego
Komendy Sto³ecznej Policji
bêdzie kontynuowa³ dzia³ania
zwi¹zane z powy¿sz¹ problematyk¹. Dzia³aniami objêty
zostanie równie¿ rejon wskazany przez czytelnika, czyli
aleja Solidarnoœci.
Czêœciowo zamkniêta – z
racji budowy II linii metra - aleja Solidarnoœci przez ponad
dwa lata bêdzie spokojniejsza.
Niebezpieczne eskapady motocyklistów przycichn¹ na czas
jesiennej szarugi i zimowych
ch³odów. Ha³aœliwe maszyny
powróc¹ na ulice Warszawy
wiosn¹. Apelujemy do motocyklistów o wiêcej rozwagi, mniej
brawury i œwiadomoœæ obecnoœci innych u¿ytkowników dróg
i tych, którzy przy tych drogach
mieszkaj¹ i pracuj¹. Warto
przez tych parê miesiêcy o tym
wszystkim pomyœleæ.
(egu)
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Oœwiatowe priorytety

Przyszed³ czas na likwidacjê szko³y filialnej z ulicy Olesin. Szko³a zosta³a powo³ana na czas rozbudowy Zespo³u
Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki, w zwi¹zku z koniecznoœci¹
wyburzenia starego budynku placówki. Od wrzeœnia 2011
zosta³ oddany do u¿ytku nowy, rozbudowany obiekt zespo³u, w którym znajd¹ miejsce wszystkie dzieci z obwodu.
Od wrzeœnia 2012 z nazwy ostatniej modernizacji, wykoLiceum Ogólnokszta³c¹cego nanej w 2005, ta czêœæ wa³u
im. Zbigniewa Herberta znik- nie zosta³a gruntownie nanie sformu³owanie „z oddzia- prawiona. Takiej naprawy
³ami dwujêzycznymi”. W tym doczeka³ siê jedynie fragsamym roku szkolnym, to ment od Mehoffera do pósamo sformu³owanie pojawi ³nocnej granicy Bia³o³êki.
w nazwie Gimnazjum nr 164 Zachodnia czêœci dzielnicy
z Ostródzkiej. Oto przeg³oso- znajduje siê na dawnych obszarach zalewowych Wis³y,
wane uchwa³y oœwiatowe.
Kolejn¹ uchwa³¹ radni Bia- co stwarza realne zagro¿enie podtopieñ na tym terenie.
³o³êki wyst¹pili do w³adz
Porozumienie w³adz WarWarszawy o modernizacjê
szawy z marsza³kiem wojewa³u wiœlanego, na odcinku
wództwa mazowieckiego, z
od Mehoffera do po³udniowej
lipca tego roku, nak³ada na
granicy dzielnicy. Podczas
sto³ecznych w³odarzy obowi¹zek administrowania wa³ami przeciwpowodziowymi
Wis³y, w granicach Warszawy.
Serwis warszawa.ngo.pl czeka na ciekawe historie, zwi¹Przeg³osowane zmiany w
zane z dzia³aniami spo³ecznymi w Warszawie. Prace mo¿na
tegorocznym bud¿ecie dotyprzesy³aæ do 31.10.2011 na adres redakcja@portal.ngo.pl.
czy³y w g³ównej mierze moNa autorów i autorki najlepszych czekaj¹ nagrody.
dyfikacji w planie dochodów
Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ siê podzieliæ swoimi
placówek oœwiatowych. Dospo³ecznymi historiami, zwi¹zanymi z Warszaw¹ (na przychody wzros³y, dziêki wynajk³ad w ciekawy sposób zostali wolontariuszami, brali udzia³
mowi pomieszczeñ przedw nietypowej akcji spo³ecznikowskiej, chcieli coœ zmieniæ,
szkoli i szkó³, mo¿na wiêc je
przydarzy³o im siê coœ zabawnego lub trudnego, prze¿yli
wykorzystaæ m.in. na zakup
pomocy dydaktycznych,
niezapomnian¹ przygodê z organizacj¹ pozarz¹dow¹).
œrodków czystoœci, na us³uSwoj¹ historiê wystarczy opisaæ (w dowolnej formie) lub
gi serwisowe, remonty i
przedstawiæ na zdjêciach i wys³aæ do 31 paŸdziernika 2011
op³acenie mediów.
na adres redakcja@portal.ngo.pl. Najlepsze prace zostan¹
Dyskutowano nad wstêpopublikowane w serwisie warszawa.ngo.pl, a zwyciêzcy
nym projektem bud¿etu na
otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody (m.in. markowe odtwarzacze
2012. Jak wa¿na jest dla
mp3 oraz ekskluzywne torby filcowe warszawa.ngo.pl).
dzielnicy kwestia oœwiaty, wyWszystkie szczegó³y oraz regulamin konkursu znajduj¹

nika jasno z uchwa³y opiniuj¹cej ów projekt. Radni wyrazili zadowolenie z op³at za
œwiadczenia, z wymiaru czasu przeznaczonego na bezp³atne nauczanie, wychowanie i opiekê w przedszkolach
i zmiany wynikaj¹ce z ustalenia ostatecznej tzw. liczby
uczniów przeliczeniowych.
Jednoczeœnie radni w swojej
opinii zauwa¿aj¹: Dzielnica
Bia³o³êka intensywnie siê rozwija, przybywa nowych placówek oœwiatowych, co wp³ywa
na wzrost kosztów na cele
oœwiatowe. Maj¹c na wzglêdzie rosn¹ce koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem oœwiaty publicznej i niepublicznej,
œrodki przeznaczone na ten
cel powinny zabezpieczyæ realizacjê zadañ zgodnie z art.
12 ust. 6 Ustawy o ustroju
m.st. Warszawy. Wskazuje siê
na piln¹ koniecznoœæ wprowadzenia w Warszawie zmian
systemowych w finansowaniu
tej sfery dzia³alnoœci.
(egu)

siê na stronie http://warszawa.ngo.pl

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Opowiedz swoj¹ historiê spo³eczn¹-sto³eczn¹!

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

PaŸdziernikowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

cz¹tek w projekcie mostu. Nie
uwzglêdniono bowiem zagro¿enia dla wiaduktu, w³aœnie w
postaci owej linii. B³¹d próbowano naprawiæ. Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych
namawia³ (w ubieg³ym roku)
g³ównego projektanta mostu
do zmiany, usuwaj¹cej kolizjê
wiaduktu z lini¹ energetyczn¹, na co ten siê nie zgodzi³, powo³uj¹c siê na kontrakt, w którym brak by³o zapisu dotycz¹cego przeprojektowania. W sukurs przyszed³
g³ówny wykonawca mostu,
firma Pol-Aqua, zobowi¹zuj¹c siê do wykonania projektu usuniêcia kolizji. Projekt
mia³ byæ gotowy w kwietniu
tego roku, by³ gotowy w
czerwcu. Polskie Sieci Energetyczne, dysponuj¹ce lini¹
wysokiego napiêcia, mia³y do
projektu wiele merytorycznych uwag, m.in. by³y to uwagi dotycz¹ce zabezpieczeñ
dla osób pracuj¹cych w pobli¿u linii. Po usuniêciu b³êdów projekt sta³ siê dla PSE
akceptowalny dopiero nieca³y miesi¹c temu.
Od projektu do wykonania
droga jest daleka, bowiem
ZMID musi podpisaæ z PSE
Operator umowê na udostêpnienie linii wysokiego napiê-

cia, przebiegaj¹cej nad Modliñsk¹, zaœ ta umowa by³a
uzgadniana – bez powodzenia - od marca. Pojawi³o siê
œwiate³ko w tunelu. Mówi Agata Choiñska z Biura Prasowego ZMID: – Mamy ju¿ uzgodniony z PSE termin wy³¹czenia linii wysokiego napiêcia
nad Modliñsk¹. Nast¹pi to 28
paŸdziernika. Operacja potrwa piêæ dni. W tym czasie
bêd¹ przebiega³y prace drogowe na wiadukcie nad Modliñsk¹, ale najwa¿niejszym
zadaniem bêdzie budowa nowego, wysokiego s³upa, na
którym zawiœnie linia wysokiego napiêcia. Nowy s³up bêdzie
posadowiony w innym miejscu
ni¿ ten, który siê tam obecnie
znajduje. Najpierw zostan¹
wylane fundamenty. Przez
oko³o dwa tygodnie beton bêdzie wi¹za³. W po³owie listopada nast¹pi ponowne wy³¹czenie linii energetycznej, ten
czas bêdzie potrzebny budowniczym do postawienia nowego s³upa. Mówimy na razie o
jednym s³upie, przebudowy
(podwy¿szenia) wymagaj¹
jeszcze dwa. Potrzebne bêd¹
kolejne wy³¹czenia pr¹du i nastêpne umowy z PSE. W tym
momencie nie jestem w stanie powiedzieæ, kiedy to bêdzie mia³o miejsce.

Jedno jest pewne – wiadukt nad Modliñsk¹ z pewnoœci¹ nie bêdzie gotowy do
koñca roku, kiedy to zak³adane jest oddanie do u¿ytku
Mostu Pó³nocnego. Zjazd z
mostu bêdzie siê odbywa³
Myœliborsk¹, do Modliñskiej
kierowcy bêd¹ mogli siê dostaæ przeje¿d¿aj¹c Œwidersk¹, dalej zaœ Œwiatowida
lub Obrazkow¹. Bezkolizyjny
zjazd z mostu na Modliñsk¹
docelowo bêdzie siê odbywa³
po wiadukcie, na budowie
którego w poprzek stanê³a
nieszczêsna linia wysokiego
napiêcia.
Podpora nurtowa, której
podstawa obna¿y³a siê pod
wp³ywem erozji dna Wis³y (w
wyniku ubieg³orocznych fal
powodziowych), jest zabezpieczona. Wokó³ niej usypany
jest kurhan z kamieni. Takim
kamiennym kurhanom mo¿na
siê przyjrzeæ, spogl¹daj¹c
choæby na podpory Mostu Œl¹sko-D¹browskiego. Dalsze
wzmacnianie podpory nurtowej Mostu Pó³nocnego nast¹pi dopiero po wykonaniu przy
niej prac antykorozyjnych.
Jak siê takie prace wykonuje? Otó¿ wokó³ podpory, na
g³êbokoœci 15 metrów pod
wod¹, znajduje siê tzw. komora robocza, maj¹ca postaæ

pierœcienia owiniêtego wokó³
podstawy podpory. W tej
szczelnej komorze pracuj¹ ludzie odpowiedzialni za kondycjê podpory i stabilizacjê
dna wokó³ niej.
Na plac budowy – tradycyjnie, jak co miesi¹c – powrócimy w listopadzie.
(egu)
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Od bud¿etu do skarg
Prawie dwie z piêciu godzin obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy Targówek 19 paŸdziernika zajê³a dyskusja na temat
wstêpnego projektu bud¿etu na rok 2012. Najpierw jednomyœlnie (22 g³osami), bez dyskusji, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 4 komisje merytoryczne, radni podjêli
uchwa³ê w sprawie zmian za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2011. Uchwa³a przewiduje m.in. zwiêkszenie o 20 tys. z³ œrodków na edukacjê ekologiczn¹ i o 8 tys. z³ na dzia³ania, zwi¹zane z konsultacjami i aktywizacj¹ lokaln¹; ponadto – przeniesienie œrodków w wysokoœci 57 tys. z³ z budowy ulicy Dyngus na:
dofinansowanie „Przebudowy VIII Ogrodu Jordanowskiego” (39 tys. z³) i nowe zadanie „Modernizacja œcie¿ki wejœciowej do budynku Przedszkola nr 154” (18 tys. z³).
Pierwsza wersja za³¹czni- bud¿et nie jest sukcesem;
ka dzielnicowego do wstêpne- radny oczekuje od burmistrza,
go projektu uchwa³y bud¿eto- by walczy³ o wiêcej pieniêdzy.
wej na rok 2012 przewidywaTo jest najlepszy bud¿et, na
³a wyst¹pienie do prezydent jaki dzielnica Targówek mo¿e
Warszawy o przyznanie nie- sobie w tej sytuacji pozwoliæ;
zbêdnych œrodków finanso- radni opozycji na posiedzeniu
wych na wydatki bie¿¹ce w komisji nie zg³osili konkretwysokoœci 29 mln z³. Na sesji nych propozycji – zauwa¿y³
radni otrzymali wersjê z auto- Krzysztof Miszewski. W ocepoprawkami: pozytywna opi- nie Andrzeja Gapysa, wielu
nia na temat za³¹cznika uwa- kolegów radnych podchodzi
runkowana by³a przyznaniem do sprawy niefrasobliwie i nieniezbêdnych dodatkowych odpowiedzialnie – traktuje
œrodków w wysokoœci 35 mln bud¿et jak kufer, z którego
z³. Ponadto, wydatki maj¹tko- mo¿na czerpaæ bez koñca.
we z „wykonania zadania
Wiele kontrowersji wywo³a³
energetycznego punktu Tea paragraf o zmianie zadania
House w Parku Bródno” prze- „Tea House” na „Monitoring w
niesione zosta³y na zadanie Parku Wiecha”. Obserwato„Monitoring w Parku Wiecha”. rom trudno by³ zorientowaæ
Dyskusjê rozpocz¹³ Maciej siê, na której komisji by³ omaJankiewicz, krytyczn¹ opini¹ o wiany, czy by³o g³osowanie,
bud¿ecie, który „w ubieg³ym czy uzyska³ wiêkszoœæ.
roku by³ niski, teraz – jeszcze
Po przeg³osowaniu wniosku
gorszy”. O braku sugestii na o zamkniêcie dyskusji przetemat niewystarczaj¹cych wodnicz¹cy Zbigniew Poczeœrodków na wydatki inwesty- sny og³osi³ przerwê w obracyjne, o przekroczeniu granic dach, a po ich wznowieniu
procedur i dobrego tonu – poinformowa³, ¿e wp³ynê³y 2
wypowiedzia³ siê Tomasz Ci- wnioski radnych klubu PiS: o
chocki; w nastêpnym wyst¹- wprowadzeniu do projektu
pieniu odst¹pi³ od s³ów o uchwa³y œrodków 10 035 000
„strasznym naciskaniu”. Kry- z³ (na SP 277 – 3,3 mln z³, na
tyczne uwagi zg³osi³a te¿ SP 285 – 3,2 mln z³, na GimAgnieszka Kaczmarska: bory- nazjum 143 – 3,5 mln z³), na
kamy siê z niedoborami, domy „Tea House” 35 tys. z³ oraz o
kultury wegetuj¹, a w bud¿e- przeniesienie kwoty 114 tys. z³
cie s¹ du¿e kwoty, które trud- z „dzia³añ promocyjnych” na
no wyt³umaczyæ: 114 tysiêcy „dzia³ania zwi¹zane z kultur¹
na gazetkê, 40 tysiêcy na dys- i ochron¹ dziedzictwa”. ¯aden
trybucjê materia³ów, plakatów. z wniosków nie uzyska³ wiêkOdpowiadaj¹c kolejno na szoœci w g³osowaniach: 8 radg³osy radnych opozycji, bur- nych w obu przypadkach by³o
mistrz Grzegorz Zawistowski „za”, 11 – „przeciw”, wstrzymaoceni³ bud¿et w kategoriach ³o siê 4 (pierwszy wniosek) i 3
sukcesu: uda³o siê zagwaran- (drugi wniosek).
towaæ, ¿e w dzielnicy nie bêZa przyjêciem uchwa³y
dzie powa¿nych perturbacji; opowiedzia³o siê 15 radnych,
sztuka przetrwania polega na 7 by³o „przeciw”, 1 wstrzyma³
tym, by maksymalnie wykorzy- siê od g³osu.
staæ to, co siê ma do dyspozyW¹tpliwoœci nie budzi³ procji. Burmistrz wyjaœni³, ¿e czêœæ jekt kolejnej uchwa³y, który zyinwestycyjna znajduje siê w ska³ pozytywn¹ opiniê komisji
Wieloletniej Prognozie Finan- edukacji i kultury; na sesji przysowej, uchwalanej z wyprze- jêty zosta³ 19 g³osami, przy 1
dzeniem kilku lat; w tym roku wstrzymuj¹cym siê. W uchwana Targówku skoñczono kilka le rada Targówka wyst¹pi³a do
inwestycji. Od 2011 roku obo- Rady Warszawy o zmianê z
wi¹zuje ustawowa zasada, ¿e dniem 1 wrzeœnia 2012 roku
wydatki bie¿¹ce nie mog¹ prze- nazwy Przedszkola nr 94 na
kroczyæ dochodów bie¿¹cych. Przedszkole nr 94 „Kraina S³oZdaniem Mi³osza Stani- necznych Marzeñ” w Warszas³awskiego zaproponowany wie, ul. Smoleñska 64.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl

Propozycjê wybudowania
zbiornika retencyjnego na obszarze Targówka Przemys³owego, zawart¹ w nastêpnej
uchwale, omówi³ naczelnik
Wydzia³u Architektury i Budownictwa Marek Sad³owski. Pozytywn¹ opiniê wyrazi³a komisja
infrastruktury i ochrony œrodowiska. Radni jednomyœlnie (21
g³osów) podjêli uchwa³ê w
sprawie wyst¹pienia do prezydent m.st. Warszawy o dokonanie zmian w „Studium zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy” oraz obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Przemys³owego cz. II”- przeznaczenia czêœci dzia³ki nr 8/1 pod budowê zbiornika retencyjnego ze
stref¹ rekreacyjno-sportow¹.
Seriê uchwa³ w sprawie
skarg rozpoczê³a sprawa skargi mieszkañców ulicy Or³owskiej na dzia³anie dyrektora Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w dzielnicy Targówek. Skar¿¹cy zarzucili niszczenie i dewastowanie miejsc
postojowych na spo³ecznym
parkingu przy ul. Or³owskiej.
Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej Jêdrzej Kunowski poinformowa³, ¿e komisja uzna³a
skargê za bezzasadn¹. Dzia³ania s³u¿b technicznych ZGN
wykonane zosta³y w oparciu o
zalecenia Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska, w celu zabezpieczenia terenu przed dalsz¹ dewastacj¹. 1 paŸdziernika 2010
r. ZGN przekaza³ Stowarzyszeniu „Parking spo³eczny Or³owska” teren parkingu do zagospodarowania. Na sesji wyjaœnieñ udzielali: Anna Sa³ata,
naczelnik Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska i dyrektor ZGN Stefan £akomy. Oprócz trojga radnych g³os zabra³, podpisany
pod skarg¹, Wies³aw Piotrowski. Po prawie godzinnej dyskusji przeg³osowano najpierw poprawkê do tytu³u uchwa³y, precyzuj¹c autorów skargi: „mieszkañców nieruchomoœci przy ul.
Or³owskiej 3” (11 g³osów – za,
2 – przeciw, 3 wstrzymuj¹ce
siê), potem uchwa³ê. Za uznaniem skargi za bezzasadn¹, z
przyczyn faktycznych i prawnych, opowiedzia³o siê 13 radnych, 2 by³o przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
W trzech kolejnych uchwa³ach, zgodnie z opini¹ komisji
rewizyjnej, równie¿ z przyczyn
faktycznych i prawnych, Rada
Dzielnicy Targówek uzna³a za
bezzasadne skargi: Jana Burzyñskiego (ponown¹) – na
dzia³anie Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami (11
g³osów – za, 1 – przeciw, 6
wstrzymuj¹cych siê); Beaty
Zrzelskiej – na dzia³anie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej (11 g³osów - za, 7 wstrzymuj¹cych siê;
Grzegorza Akonoma – na dzia³anie burmistrza Dzielnicy
Targówek (10 g³osów – za, 4
wstrzymuj¹ce siê).
Jednomyœlnie, 16 g³osami,
radni podjêli uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ wykaz lokali

przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz
ich najemców. Wykaz obejmuje 22 lokale.
Ró¿nica pojawi³a siê po z³o¿eniu przez przewodnicz¹cego rady Zbigniewa Poczesnego sprawozdania na temat
oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych dzielnicy. Wszyscy z³o¿yli
je w terminie; sprawa 3 radnych zamieszkuj¹cych poza
terenem dzielnicy Targówek
trafi³a do prokuratury. 1 lipca
Prokuratura Rejonowa zawiadomi³a o umorzeniu œledztwa.
Agnieszka Kaczmarska zapyta³a o nazwiska tych radnych i o
prawny aspekt sytuacji, gdy rad-

ny zamieszkuje poza terenem
dzia³ania rady. Przewodnicz¹cy
zaproponowa³ radnej udostêpnienie nazwisk przy stole obrad.
Kolejnym sprawozdawc¹
by³ burmistrz Grzegorz Zawistowski, który omówi³ dzia³ania
zarz¹du dzielnicy za okres od
25 czerwca do 9 paŸdziernika
br., w tym: konferencje, uroczystoœci rocznicowe, pikniki, imprezy sportowe. W ogólnopolskim konkursie „Modernizacja
roku 2010”, za modernizacjê
VIII Ogrodu Jordanowskiego
Targówek otrzyma³ nagrodê w
kategorii „Obiekty sportowe i
rekreacyjne” oraz wyró¿nienie
w kategorii „Obiekty szkolnic-

twa” za modernizacjê i rozbudowê SP 206 i Szko³y Specjalnej przy ul. Bartniczej 2.
W koñcz¹cych sesjê interpelacjach poruszono m.in.
sprawê bazarku przy Podgrodziu, utrudnieñ w komunikacji w zwi¹zku z budow¹ II linii
metra, hydroforni przy ul.
Or³owskiej. Odpowiedzi zostan¹ udzielone po z³o¿eniu
arkuszy interpelacyjnych.
Obiekty kultury na Targówku
sta³y siê tematem krañcowo
ró¿nych ocen. Na uwagê zas³uguje wypowiedŸ: „Park
RzeŸby mi siê nie podoba, ale
jako Targówek mamy siê
czym pochwaliæ”.
K.

Do mieszkañców Pragi P³d., Pragi P³n., Targówka, Rembertowa i Weso³ej
Szanowni Pañstwo,
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym wyborcom, którzy
okazali mi zaufanie i poparli moj¹ kandydaturê w wyborach do Senatu. Tych, którzy g³osowali na moich kontrkandydatów zapewniam,
¿e swój mandat zamierzam wykonywaæ w imieniu i na rzecz wszystkich mieszkañców, bez wzglêdu na ich preferencje polityczne.
Wynik, który uzyska³em, to ogromna satysfakcja, ale zarazem wielkie zobowi¹zanie. Postaram siê z niego wywi¹zaæ jak najlepiej.
Serdecznie pozdrawiam
Marek Borowski

Po leki – do apteki
dokoñczenie ze str. 1

specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz zielarsko-medycznych mo¿na legalnie nabyæ leki wy³¹cznie
bez recepty (zgodnie z list¹
ministra zdrowia), najczêœciej
w ma³ych opakowaniach, w
minimalnych dawkach.
Nie wszystkie tabletki, maœci, p³yny itd., sprzedawane w
aptece – s¹ lekiem. Lek to produkt farmaceutyczny o udowodnionym medycznie dzia³aniu leczniczym, przebadany
klinicznie, o zidentyfikowanych
dzia³aniach ubocznych. Powinien byæ stosowany zgodnie
ze wskazaniami lekarza (lub
farmaceuty) i we w³aœciwych
dawkach. Wówczas daje gwarancjê jakoœci i bezpieczeñstwa terapii. Ka¿dy lek musi
mieæ na opakowaniu numer
pozwolenia Ministra Zdrowia
na dopuszczenie do obrotu,
kategoriê dostêpnoœci (lek na
receptê lub bez recepty), kod
kreskowy 590-999-(…).
Coraz czêœciej kupujemy
leki przez Internet. Wojewódzka Inspektor Farmaceutyczna
informuje: „Wirtualna apteka
internetowa nie istnieje. To, co
przyjê³o siê nazywaæ aptek¹
internetow¹, mo¿e byæ jedynie dodatkowym kana³em
dystrybucji leków w aptece
ogólnodostêpnej, posiadaj¹cej odpowiednie zezwolenie
na prowadzenie obrotu lekami.”. Apteka mo¿e wys³aæ lek
do pacjenta, który zamówi³
go, korzystaj¹c z jej internetowego formularza tylko wtedy, gdy lek nie jest na receptê. Wysy³anie leków, wydawanych z przepisu lekarza, jest
niezgodne z prawem. Jeœli
jednak decydujemy siê na zakup leków w Internecie, warto sprawdziæ, czy pod tym adresem internetowym istnieje
równie¿ apteka ogólnodostêpna, posiadaj¹ca zezwole-

nie na prowadzenie obrotu
lekami. Skan zezwolenia apteki powinien znaleŸæ siê na
jej stronie www.
„Sprawdzajmy te¿, czy recepta zosta³a prawid³owo wypisana, by nie traciæ czasu na
ponown¹ wizytê, gdy oka¿e
siê, ¿e zawiera ona braki lub
jest Ÿle wypisana” - radzi Ma³gorzata Szelachowska. Prawid³owo wype³niona recepta
powinna zawieraæ dane o:
zak³adzie opieki zdrowotnej,
w którym j¹ wystawiono, numer oddzia³u Narodowego
Funduszu Zdrowia (p³atniku),
pe³en adres pacjenta, nazwy
przepisanych leków z dawkami ich przyjmowania oraz
datê realizacji i dane, identyfikuj¹ce lekarza. Aptekarz
mo¿e samodzielnie uzupe³niæ
receptê tylko o dane pacjenta, takie jak: adres, PESEL –
o numer NFZ – na podstawie
okazanych dokumentów (dowód, ubezpieczenie zdrowotne). Je¿eli na recepcie nie
okreœlono iloœci opakowañ
lub dawki, farmaceuta wyda
najmniejsze dostêpne opakowanie. W przypadku leków
refundowanych, blankiet bezwzglêdnie musi posiadaæ piecz¹tkê i parafkê lekarza oraz
indywidualny numer recepty,
wyra¿ony równie¿ w formie
kodu kreskowego. Jeœli
mamy uprawnienia do zni¿ek,
powinno to byæ równie¿ odnotowane. W przypadku leków refundowanych aptekarz
ma obowi¹zek poinformowania pacjenta o mo¿liwoœci nabycia tañszego zamiennika.
Apteka mo¿e w swoim
asortymencie, dodatkowo,
zaoferowaæ suplementy diety. Jest to inna kategoria preparatów, wspomagaj¹ca dietê stosowan¹ w ¿yciu codziennym, ale nie badana
pod wzglêdem efektywnoœci
terapeutycznej. Jeœli w rekla-

mie suplementu diety jest
mowa o dzia³aniu leczniczym, stanowi to wprowadzenie pacjenta w b³¹d.
Zapytana przez nas o leki
homeopatyczne, Ma³gorzata
Szelachowska wyrazi³a zdziwienie, ¿e niektórzy podnosz¹ larum w tej sprawie. U
nas leki te maj¹ pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu;
s¹ oficjalnie dopuszczone do
obrotu i stosowane równie¿ w
innych krajach, np. w Niemczech i we Francji. W trakcie
6-letniej pracy na stanowisku
Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego nie zdarzy³a siê reklamacja jakoœciowa na lek homeopatyczny ani
na niepo¿¹dane efekty przy
jego stosowaniu. Pani Inspektor uwa¿a wiêc, ¿e negowanie preparatu leczniczego homeopatycznego i jego
mo¿liwoœci poprawy stanu
zdrowia pacjenta – nie jest
zbytnio uzasadnione.
Je¿eli w aptece wydano
nam niew³aœciwy lek, udzielono b³êdnej informacji medycznej lub mamy problem z
wykupieniem leku refundowanego (np. z powodu d³ugotrwa³ego braku danego leku
w danej aptece), b¹dŸ z odmow¹ – mo¿emy to zg³osiæ
do inspekcji farmaceutycznej
przy ul. Nowogrodzkiej 31
oraz pod numerem telefonu:
22 628 28 60 lub mailem: wiif@wiif.waw.pl. Je¿eli mamy
zastrze¿enia jakoœciowe wobec wydanego preparatu, reklamacje sk³adamy w miejscu
zakupu. Warto pamiêtaæ, ¿e
porad farmaceutycznych w
aptece mo¿e udzielaæ magister farmacji (nie: technik farmacji). Sprawdzajmy plakietki pracowników apteki, by
mieæ pewnoœæ otrzymania
profesjonalnej porady przez
osobê do tego uprawnion¹.
K.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: (22) 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
DOM KULTURY PRAGA ZAPRASZA NA WARSZTATY ORAZ ZAJÊCIA DLA DZIECI,
M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH W KA¯DYM WIEKU. W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE:
Warsztaty plastyczne - malowanie na jedwabiu, linoryt i sucha ig³a, studium postaci ludzkiej i
rysunku, malarstwo z elementami rysunku, projektowanie mody, rzeŸba i ceramika, rêkodzie³o
artystyczne, grafika, masa solna
Warsztaty muzyczne – nauka gry na gitarze, pianinie i steel dumach, warsztaty bêbniarskie,
warsztaty wokalne. Zapraszaj¹ tak¿e Chór Praskie Ma³mazyje i zespó³ Tonika.
Warsztaty pantomimy i tañca Butoh
Warsztaty teatralne
Warsztaty dziennikarskie
Warsztaty Animacji Filmowej
Warsztaty Capoeiry i Jogi
Nauka jêzyka angielskiego
Osoby niepe³nosprawne zapraszamy do udzia³u w warsztatach plastycznych i teatralnych
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.tupraga.pl oraz pod numerem telefonu 22 618 41 51.
Zapisy na zajêcia: Dom Kultury Praga, ul. D¹browszczaków 2, mail: sekretariat@dkpraga.pl
Program na LISTOPAD
4 listopada (pi¹tek) godz. 18.00 - „Na Pierwszy Znak…” – koncert. Sentymentalna podró¿ w
œwiat srebrnego ekranu. Miêdzywojenne szlagiery z repertuaru Hanki Ordonówny, Adama Astona
i Edith Piaf wykona zespó³ Triodeon: Anna Przybysz – œpiew, Jacek Przybysz – gitara, Jarek
Kutera – akordeon. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
5 i 19 listopada (soboty) godz. 12.00-14.00 - Zabawy z klockami Geomag. Zapraszamy do
wspólnej zabawy dzieci i rodziców. Koszt jednego spotkania - 30 z³otych.
8 listopada (wtorek) godz. 13.00 - Ulubione ksi¹¿eczki z dzieciêcej pó³eczki. Gapiszon zaprasza spotkanie z mistrzem polskiej ilustracji Bohdanem Butenk¹, który: zdradzi dzieciom, jak powstaje ilustracja (od pomys³u do rysunku) zaprosi dzieci do wspólnego tworzenia ilustracji i na b³yskawiczny konkurs
rysunkowy poka¿e, jak powstaje historyjka obrazkowa. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
8 listopada (wtorek) godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe – „Janusz Gniatkowski - wspomnienie”; prowadzenie Janusz Horodniczy, wstêp wolny.
9 listopada (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po
kulturach œwiata. – „Kolory w ¿yciu mieszkañców Azji Œrodkowej”– Barbara Godziñska.
15 listopada (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹” - goœciem DK Praga bêdzie ZBIGNIEW RYMARZ, udzia³ specjalny Ewa Makomaska; spotkanie prowadzi gospodarz
wieczoru – Jerzy WoŸniak. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
16 listopada (œroda) godz. 17.30 - „Turcja wschodnia. Od Kapadocji do granicy Iranu” - pokaz
slajdów po³¹czony z prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej, wstêp wolny.
19 listopada (sobota) godz. 11.00-19.00 - Sobota w Afryce. Warsztaty muzyczne dla dzieci z
udzia³em zespo³u z Burkina Faso. Afrykañskie opowieœci, legendy i bajki, zajêcia plastyczne,
gry i zabawy z rówieœnikami z Afryki. Goœæmi DK Praga bêd¹ dzieci z zespo³u Faso Djigui. Sala
koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
Faso Djigui w jêzyku d¿ula znaczy nadzieja ludzi. Zespó³ pochodzi z Ouagadougou - stolicy
Burkina Faso, a tworz¹ go niezwykle utalentowani muzycy dzieciêcy. Graj¹ na tradycyjnych
instrumentach Afryki Zachodniej: jembe, dundun, kora, grzechotki, ngoni, balafony, tamani.
Urzeka nie tylko wspania³a interpretacja witalnej, pierwotnej afrykañskiej muzyki. Szczery, emocjonalny przekaz pozwala wra¿liwej publicznoœci odczuæ g³êbok¹, humanistyczn¹ treœæ pieœni.
20 listopada (niedziela) godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „Co to tak stuka?” – Iwicki
& Lewandowski Duo, prowadzenie – Agnieszka Wachnik. Sala koncertowa DK Praga.
22 listopada (wtorek) godz. 17.30 - „Przygody ma³pki Malwinki” - przedstawienie teatralne dla
dzieci w wykonaniu Teatru Kuffer. Œwietna interaktywna zabawa, wstêp wolny.
23 listopada (œroda) godz. 17.00-19.30 - Spotkanie konsultacyjne w ramach Klubu Praskich
Twórców, Prowadzi Marek £awrynowicz.
26 listopada (sobota) godz. 20.00 - EtnoPraga – Neurasja - koncert w ramach trasy promuj¹cej
wydanie debiutanckiego albumu grupy. Teatr Academia; ul. 11 listopada 22, wstêp 10 z³.
Asja to dysponuj¹ca niezwyk³ym g³osem wokalistka i autorka tekstów. Karol Czajkowski, gitarzysta i producent. Wspólnie stworzyli jedyny w swoim rodzaju repertuar, w którym znaleŸæ
mo¿na emocje bluesa, akcenty folkowo-etniczne i rockowy pazur. Napisali utwory piêkne i smutne,
a przy tym wyj¹tkowe i oryginalne, zaprawione s³owiañsk¹ melancholi¹. Od momentu kiedy
do³¹czyli do nich przyjaciele - sekcja Wojtek Traczyk i Hubert Zemler, ich piosenki nabra³y
punkowej zadziornoœci i surowego, alternatywnego brzmienia
„Neurasja to przyk³ad innej wra¿liwoœci na muzykê. Alternatywa wobec tego, co dominuj¹ce i
tego, co niezale¿ne. Echo œpiewu w œpiewaj¹cej duszy, poszukuj¹cej rezonansu, odzewu i
wspólnoty z tym, co, jak dot¹d, jeszcze niepoznane” - S³awomir Go³aszewski
28 listopada (poniedzia³ek) godz. 20.00 - Na Pradze Jest Jazz - Oleœ Brothers and Kenny
Werner. NoveKino Praha; ul. Jagielloñska 26, bilety – 25 z³ normalny, 20 z³ ulgowy. Kenny
Werner – fortepian, Marcin Oleœ – kontrabas, Bart³omiej Brat Oleœ – perkusja.
Kenny Werner – œwiatowej klasy pianista i kompozytor jazzowy, laureat nagrody Guggenheim
Fellowship Award 2010 za kompozycje z p³yty No Beginning No End. Wspó³pracuje na co dzieñ
ze œcis³¹ elit¹ œwiatowego jazzu jak Stan Getz, Dizzy
Gillespie, Joe Lovano, John Scofield, Ron Carter, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Quincy
Jones, Peter Erskine, Brian Blade i wielu innych. Nagrywa miêdzy innymi dla legendarnej Blue
Note Records, koncertuj¹c na ca³ym œwiecie. Jest autorem podrêcznika do improwizacji Effortless Mastery – Liberating the Master Musician Within. Od roku 2005 wspó³pracuje z sekcj¹
rytmiczn¹ braci Oleœ, z którymi nagra³ album Shadows (fenommedia 2006) wybrany przez s³uchaczy Radia Kraków jazzow¹ p³yt¹ roku 2006 na œwiecie
Marcin Oleœ i Bart³omiej Brat Oleœ – od ponad dziesiêciu lat tworz¹ autorsk¹ muzykê, której
g³ównym punktem odniesienia jest jazz. S¹ twórcami autorskich projektów oraz towarzysz¹
wielu s³awnym jazzmanom z ca³ego œwiata tworz¹c rytmiczny dream team, jak napisa³ o nich
niemiecki magazyn JazzZeitung. Na liœcie ich wspó³pracowników pojawiaj¹ siê nazwiska Davida Murraya, Roba Browna, Chrisa Speeda, Erika Friedlandera, Theo Jörgensmanna, Rudiego
Mahalla, Williama Parkera, Andrzeja Przybielskiego i wielu innych. Tworz¹ formacjê OleœDUO
odnajduj¹c wci¹¿ nowe sposoby na prze³amanie stereotypów, udowadniaj¹, ¿e kontrabas i
perkusja wystarcz¹ by stworzyæ muzykê kompletn¹, pe³n¹ energii i niespotykanych brzmieñ.
29 listopada (wtorek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” – koncert klasy fortepianu
Ma³gorzaty Gambrych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie)
30 listopada (œroda) godz. 19.30 - Na Pradze Jest Jazz/Made in Chicago – Jim Baker and The
Light. Teatr Academia; ul. 11 listopada 22, bilety – 20 z³ normalny, 15 z³ ulgowy. Jim Baker –
fortepian, Wac³aw Zimpel – klarnet, Wojciech Traczyk – kontrabas, Robert Rasz – perkusja.
Jim Baker - znakomity i oryginalny pianista, aktywny na improwizowanej scenie Chicago od
ponad dwóch dekad. W latach 90tych u boku Kena Vandermarka wspó³tworzy³ zespó³ Caffeine,
z którym koncertowa³ i nagrywa³. By³ te¿ cz³onkiem sekstetu Vandermarka i jego projektu Witches & Devils, Territory Band. Jest improwizatorem obdarzonym niezwyk³¹ wyobraŸni¹. Brzmienie
fortepianu wzbogaca o instrumentarium elektroniczne. Nale¿y do najbardziej szanowanych
postaci sceny chicagowskiej. Nigdy nie koncertowa³ w Polsce.
www.tupraga.pl
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Komunikacyjni melomani
G³oœne, d³ugie rozmowy przez komórki. Wszêdzie – na
ulicy, w autobusie, tramwaju i w poci¹gu. Parê lat temu szokowa³y. Dziœ przywykliœmy. Ot, dobrodziejstwo spo³eczeñstwa informacyjnego. Do jednego trudno przywykn¹æ – do
g³oœnej muzyki dobiegaj¹cej w œrodkach komunikacji z
rozlicznych komórek, „empetrójek”, i-podów, i-phonów itp.
Normalni ludzie – a do ta- siostrzeniec z Danii zapytany,
kich siebie zaliczam – Ÿle czy ma takich kolegów, odpoznosz¹ przymuszanie do s³u- wiedzia³: „Co ty, wujek, przechania tego,
, co im w duszach cie¿ to chamstwo, wstydzilinie gra. Zle znoszê muzykê by siê”. Nasi „melomani” nie
g³oœn¹, monotonn¹, opart¹ wstydz¹ siê ani trochê, a czawy³¹cznie na prymitywnym ryt- sem strach nawet zwróciæ
mie, dobiegaj¹c¹ z mieszkañ i uwagê. Niedawno w tramwadomów moich ziomków. Dra¿- ju miêdzy In¿yniersk¹ a
ni mnie równie¿ muzyka wyle- „Œpi¹cymi” mia³em okazjê
waj¹ca siê z samochodów sto- wys³uchaæ koncertu ze s³uj¹cych obok mojego pojazdu chawek jakiegoœ wygolonego
na œwiat³ach. Tym bardziej, ¿e na ³yso osi³ka, innym razem
jest to muzyka tak g³oœna, ¿e panny z niekoniecznie dobreauta wprost trzês¹ siê od de- go domu katowa³y wspó³pacybeli. Rozumiem zatem ból sa¿erów ha³asem z komórki
tych wszystkich, którzy reaguj¹ w³¹czonej na ca³y regulator.
podobnie do mnie. Dlatego Mo¿e apel prasy coœ by ruw³aœnie z przyjemnoœci¹ odno- szy³? Mo¿e choæ oœmieli³by
towujê, ¿e w swoim bólu nie ludzi, ¿eby nie pozwalali na
jestem osamotniona.
takie zachowanie?
Na dowód przytaczam to,
Nic tylko przyklasn¹æ. I od
co powiedzia³ jeden z czytelni- razu rodz¹ siê w¹tpliwoœci.
ków naszej gazety - Chcia³bym Jeœli coœ nie jest obwarowazwróciæ uwagê na „meloma- ne przepisami prawa - nie
nów” ze s³uchawkami w tram- dzia³a. Postanowi³am wiêc
wajach i autobusach. £omot sprawdziæ, czy przypadkiem
bywa taki, ¿e trudno zebraæ jakiœ przepis prawa nie regumyœli, a je¿eli jest ich wiêcej, luje tej kwestii. Zapytany o
czujê siê jak na torturach. dokuczliwych melomanów
Spotka³em siê z tym w kilku m³. insp. Maciej Karczyñski,
krajach (Wêgry, Rumunia, rzecznik prasowy KomendanNiemcy), w innych (Czechy, ta Sto³ecznego Policji rozwia³
Dania, Szwecja) - nie. Mój moje nadzieje – Niestety, nie

ma przepisu, który w pe³ni
regulowa³by czyn przez pani¹
opisany. Zachowanie takie
narusza ewentualnie zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego.
Sk¹din¹d wiadomo, ¿e naruszenie zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego mo¿e skutkowaæ kar¹ nagany, zaœ ta jest
najrzadziej stosowan¹ z kar i
nie wywo³uje faktycznych
skutków wzglêdem osoby
ukaranej. Jej celem jest wy³¹cznie przywrócenie osoby
ukaranej do porz¹dku prawnego. Przywrócenie do porz¹dku prawnego ma efekt
krótkotrwa³y, w praktyce po
interwencji funkcjonariusza
osoba ukarana mo¿e powróciæ do naruszania zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego.
Pozostaje wiêc jedynie odwo³anie siê do kultury osobistej naruszaj¹cego, a z tym
bywa ró¿nie. Jeœli meloman
nie rozumie, ¿e g³oœnym s³uchaniem muzyki przeszkadza
innym, trudno oczekiwaæ, by
apel do jego kultury osobistej
odniós³ jakiœ skutek. Czy wiêc
jesteœmy skazani na pseudomuzyczne katusze? Wydaje
siê, ¿e jednak warto zwracaæ
melomanom uwagê. Jeœli
bêd¹ to robiæ wszyscy, którym
to przeszkadza, mo¿e jest
nadzieja. Wszak powiadaj¹,
¿e kropla dr¹¿y ska³ê.
(egu)
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Cmentarz parafialny w Tarchominie

Wspominamy przed Œwiêtem Zmar³ych
dokoñczenie ze str. 1

Dopiero terytorialny rozwój osad i miast oraz postêpuj¹cy
wzrost liczby ludnoœci, a zw³aszcza czêste epidemie sprawi³y, ¿e zacz¹³ siê upowszechniaæ pogl¹d, i¿ cia³a zmar³ych
nale¿y grzebaæ w miejscach odosobnionych nie tylko od koœcio³ów, ale nawet poza obszarem zwartej zabudowy miejskiej. Cmentarze te nazywano „polnymi” lub „w polu”.
W Warszawie pierwszy cmentarz poza miastem, „w polu”
otworzono w 1783 roku, pomiêdzy obecnymi ulicami Wspóln¹
a Nowogrodzk¹, na tzw. Koszykach, dla parafii œw. Krzy¿a.
Ostatecznie sprawy zakazu grzebania zmar³ych na obszarze
miasta Warszawy i na terenie przykoœcielnym uregulowano
zarz¹dzeniem w³adz pruskich z 13 lutego 1795 roku.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e cmentarz grzebalny przy ul. Mehoffera jako cmentarz „w polu” dla parafii Tarchomin powsta³
w ostatnich latach XVIII lub na pocz¹tku XIX wieku. Najstarszy zapis o tym cmentarzu pochodzi z 1830 roku i znajduje
siê w sporz¹dzonym wówczas Inwentarzu. Ten szeœciokartkowy, napisany rêcznie dokument zawiera opis koœcio³a,
dzwonnicy, budynków parafialnych, szpitala i w³aœnie cmentarza w polu oraz kostnicy. W punkcie 4 czytamy:
„Cmentarz w polu bêd¹cy. Obszernoœæ tego cmentarza ³okci
kwadratowych 100. Ogrodzenia ¿adnego niemasz. Krzy¿ siê
tylko na nim znajduje drewniany.”
Dokument zosta³ podpisany przez ks. Macieja Gru¿ewskiego, proboszcza parafii Tarchomin oraz przez ks. Szymona
NiedŸwieckiego, proboszcza parafii Nieporêt, zastêpcê dziekana warszawskiego i zosta³ opatrzony pieczêci¹. Obecnie
znajduje siê w Archiwum Diecezji Warszawsko-Praskiej, sygn.
79, zespó³ 22.
Inwentarz z 1860 roku, zatytu³owany „Odpowiedzi na zapytania w XIV artyku³ach umieszczone tycz¹ce siê koœcio³a,
probostwa jako te¿ innych zabudowañ nale¿¹cych do probostwa w Tarchominie, a to w czasie wizyty arcypasterskiej JW
Fija³kowskiego Metropolity Warszawskiego 1860” dodaje ju¿
informacje o ziemnym ogrodzeniu i bramie:
„Cmentarz grzebalny odleg³y jest od koœcio³a o pó³torej
wiorsty, w lesie, opasany wa³em z bram¹ z tarcic i zamknion¹
skoblem” (Sygn. 92, zespó³ 22).
Inwentarz z 1866 roku wspomina ju¿ o stoj¹cej murowanej
kaplicy, która „przez obecnego Administratora w³asnym jego
kosztem zosta³a nale¿ycie wyrestaurowana […] i opatrzona
we wszelkie aparata, przez co w ka¿dym czasie Msza œw.
odprawiana byæ mo¿e”.
W latach 60. XIX w. cmentarz okaza³ siê za ma³y. W Inwentarzu z 1862 roku zosta³ on opisany jako „potrzebuj¹cy rozprzestrzenienia z powodu zakopania trupami, i¿ nie ma gdzie
chowaæ”. Powtarza to Inwentarz z 1873 roku. (Sygn. 80, zespó³ 22). Natomiast w Inwentarzu spisanym trzydzieœci lat
póŸniej (Inwentarz z 1896 roku) mówi siê ju¿ o powiêkszonym
„cmentarzu grzebalnym oddalonym od koœcio³a o pó³torej wiorsty […] oparkanionym sztachetami drewnianymi drobnymi […]
szerokoœci prêtów 17, d³ugoœci prêtów 34 i 7 ³okci. W poœrodku cmentarza stoi kaplica murowana, gontem kryta o czterech
oknach. D³uga 9 ³okci cali 16, szeroka 9 ³okci cali 16, wysoka
7 ³okci, potrzebuj¹ca koniecznej, gruntownej renowacji”.
W Inwentarzu sporz¹dzonym w maju 1918 roku ponownie
stwierdzono, ¿e cmentarz jest ju¿ ca³y zajêty, a wiêc musi
byæ powiêkszony. Sta³o siê to mo¿liwe dopiero w 1945 roku,
kiedy to staraniem ks. Karola Zdebskiego w³adze administracyjne przydzieli³y na ten cel jeden hektar nieu¿ytków po³o¿onych przy cmentarzu parafialnym, nale¿¹cych niegdyœ do kolonistów niemieckich ze Œwidrów. Do cmentarza przy³¹czono równie¿ nieczynny cmentarz luterañski. Po raz kolejny
cmentarz powiêkszony zosta³ w 1959 roku z donacji Leona
Hajdzionego, osi¹gaj¹c ostatecznie powierzchniê 2,2 ha.
Stopniowemu w³¹czeniu w obszar cmentarza uleg³a i nekropolia wyznawców Koœcio³a Polsko-Katolickiego, mieszcz¹ca siê na niewielkiej, trójk¹tnej dzia³ce na prawo od g³ównego wejœcia. Od tego czasu zmarli obu wyznañ chowani s¹ na
terenie ca³ego cmentarza. Ze wspomnianego ju¿ wy¿ej dawnego cmentarza luterañskiego zachowa³a siê do dziœ dnia
reliktowa kwatera na wzgórku pod kasztanami w po³udniowej czêœci cmentarza. Mo¿na tam jeszcze spotkaæ 7 grobów
pochowanych tu miejscowych kolonistów pochodzenia niemieckiego.
Wyrównuj¹c granice cmentarza w 1979 roku powiêkszono
go jeszcze o 420 m kosztem ziemi nale¿¹cej do Zofii i Czes³awa Borkowskich, a w 1986 roku dokupiono jeszcze od Klementyny i Bronis³awa Smogorzewskich 1,289 ha od strony
wschodniej. Strona wschodnia, przylegaj¹ca do starego cmentarza, nale¿y do parafii œw. Jakuba Aposto³a w Tarchominie
przy ul. Mehoffera, a strona zachodnia do parafii NMP Matki
Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej.
Dziœ cmentarz otoczony betonowym parkanem tonie w zieleni starych drzew, dêbów, akacji i kasztanów. W centralnej czêœci, nieopodal kaplicy pw. œw Marii Magdaleny, w kwaterze 11

znajduj¹ siê najstarsze groby, pochodz¹ce z XIX wieku. Wœród
nich ciekawy jest grób w³aœciciela Winnicy Józefa Labeya.

Jak informuje francuski napis na nagrobku, Józef Labey
urodzi³ siê w 1809 roku w Avenay we Francji, a zmar³ w 1856
roku. Czy nale¿a³ do jednej z rodzin francuskich, które - jak
podaje Polski S³ownik Biograficzny - ówczesny w³aœciciel Tarchomina hrabia Tadeusz Mostowski sprowadzi³ do Polski?
Nie wiadomo. Pewne jest, ¿e Mostowski, zanim osiad³ w swoim maj¹tku, d³ugo przebywa³ we Francji i mia³ kontakty z francuskimi rewolucjonistami. Napis na nagrobku Józefa Labeya
– „fondateur des vignes de Tarchomin” – sugeruje, ¿e Labey
zak³ada³ w Tarchominie winnice, st¹d zapewne nazwa bia³o³êckiego osiedla – Winnica.
Wœród XIX-wiecznych grobów na tarchomiñskim cmentarzu mamy mogi³y przedstawicieli niemieckiej rodziny UnruhLudwiki z D¹browskich Unruh, zmar³ej w 1853 r. oraz Zdzis³awa Unruh, zmar³ego w 1874 r., a tak¿e Barbary z Berliñskich Engelhart, zmar³ej w 1865 r.

Tak jak i na innych warszawskich cmentarzach, tak i tutaj
znajduj¹ siê mogi³y z lat wojny. W œrodkowej czêœci nekropolii, przy g³ównej alei znajduje siê ufundowany w 1997 r. przez
w³adze Bia³o³êki pomnik oraz 11 grobów ¿o³nierzy VII Obwodu AK „Obro¿a”, którzy, po przeprawieniu siê na lewy brzeg
Wis³y, polegli 21 wrzeœnia 1944 r. w Kampinosie, w czasie
krwawego starcia z Niemcami pod wsi¹ Polesie Nowe.

W kwaterze 10 odnajdujemy jeszcze jeden œlad tragicznych polskich losów. Jest to mogi³a Paw³a Siudaka (19051972), sekretarza Premiera rz¹du RP na uchodŸstwie, Stanis³awa Miko³ajczyka. W 1948 roku, wraz z innymi wspó³pracownikami Miko³ajczyka, zosta³ on przez w³adze PRL aresztowany, a nastêpnie, po d³ugotrwa³ych przes³uchaniach i torturach, w 1951 r., na podstawie spreparowanych oskar¿eñ,
skazany na wieloletnie wiêzienie za „szpiegostwo i dywersjê”. Zwolniony na mocy amnestii w 1956 roku, wróci³ do Tarchomina, gdzie mieszka³ od swojego œlubu z Jadwig¹ Hajdziony w 1946 r. Do 1970 r. pracowa³ w Fabryce Syntetyków
Zapachowych „Aroma” w Henrykowie.

Wœród nowszych grobów na szczególn¹ uwagê zas³uguje,
znajduj¹ca siê w kwaterze 6 mogi³a profesora Stanis³awa Jagmina (1875 -1961), wybitnego rzeŸbiarza i pioniera polskiej
ceramiki artystycznej. Ten absolwent Akademii Sztuk Piêknych
w Pary¿u za³o¿y³ w Tarchominie-Wiœniewie, przy obecnej ulicy Ceramicznej pracowniê – kaflarniê, w której pracowa³ w
latach 1910-1917. Stara kaflarnia ju¿ dziœ nie istnieje, ale pozosta³y po niej nazwy ulic: Ceramiczna, Majolikowa, Kaflowa,
Æmielowska. Sam profesor te¿ doczeka³ siê ulicy. A na jego
skromnym grobie ktoœ po³o¿y³ fragment kolorowego kafla.

Wœród innych mogi³ na tarchomiñskim cmentarzu na uwagê zas³uguj¹ równie¿ liczne groby kap³añskie oraz zakonne,
ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii w P³udach i Bia³o³êce, Sióstr S³u¿ebniczek NMP, a tak¿e grób Braci Dolorystów.
Jak ka¿da nekropolia warszawska, cmentarz parafialny w
Tarchominie, to kawa³ek historii Polski i Warszawy. Warto wiêc
odwiedziæ to miejsce i poœwiêciæ parê chwil zadumy spoczywaj¹cym tu ludziom, których losy tê historiê tworz¹.
Joanna Kiwilszo
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Drugie ¿ycie palety
Na Bródnie coraz wiêcej atrakcji. W tym miesi¹cu, przy skrzy¿owaniu ulic
œw. Wincentego i Kondratowicza przyby³a kolejna. 15 paŸdziernika otwarto
REFUN, czyli now¹ przestrzeñ publiczn¹, ³¹cz¹c¹ recykling (re) z zabaw¹ (fun).

Danuta i Kazimierz Kominiakowie s¹ razem ju¿ 60 lat. Poznali siê na wczasach w sierpniu
1951 roku, we wrzeœniu wziêli œlub cywilny, w paŸdzierniku – koœcielny. Maj¹ troje dzieci,
cztery wnuczki i dwoje prawnuków. Pani Danuta mówi: „Bez Kaziczka by³oby bardzo kiepsko”. Pan Kazimierz o podziale ról w ma³¿eñstwie: „Danusia zajmuje siê sprawami kulturalno-oœwiatowymi, ja mam dziesiêæ zawodów, miêdzy innymi kucharza i pielêgniarza”. Oboje
zapewniaj¹, ¿e nigdy powa¿nie siê nie k³ócili.
Gratulacje z okazji piêknego jubileuszu z³o¿yli Pañstwu Kominiakom cz³onkowie Ko³a Sybiraków 12 paŸdziernika, podczas zebrania Ko³a w Domu Kultury „Zacisze”.

Dwie wystawy
w Muzeum Warszawskiej Pragi
Pomys³odawcy chcieli
pokazaæ sposób na praktyczne i zabawne wykorzystanie surowców wtór-

nych. Miejsce stworzono
zatem ze starych opon,
palet sklepowych i plastikowych butelek.

Nie brzmi to zbyt zachêcaj¹co. Mog³oby byæ dydaktycznie nudno. Ale nie jest. Dlaczego? Poniewa¿ zaproszeni do wspó³pracy projektanci
zaskakuj¹co i fajnie przetworzyli zbêdne odpady.
Z palet i zu¿ytych opon
zbudowali wóz, a z plastikowych butelek tocz¹c¹ siê
kulê, przypominaj¹c¹ kwiat w
pe³ni rozkwitu. Wymyœlili domek dla ma³ej sadzonki
drzewka i „oponowe” igloo.
Dali nam mo¿liwoœæ zobaczenia, jak rozk³ada siê biodegradowalna torba oraz
przeœledzenia, co dzieje siê
ze œmieciami zebranymi pod
drzwiczkami pralek.
Nad ca³oœci¹ króluje bródnowskie grodzisko, osadzone
na wale z ziemi otoczonym
fos¹. Do grodziska, w ca³oœci zbudowanego z paneli
sklepowych, prowadzi most.
Wed³ug organizatorów
„REFUN to pierwsza tego
typu w Polsce recyklingowa
przestrzeñ, która mo¿e s³u¿yæ zarówno jako plac zabaw,
jak i nowatorsko zaprojektowana przestrzeñ publiczna”.
Pomys³ jest fantastyczny i
nowatorski. A wszystkim jego
uczestnikom NGP ¿yczy weso³ej, ekologicznej zabawy.
Ludmi³a Milc
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

We wtorek 18 paŸdziernika w sali Muzeum Warszawskiej Pragi w Koneserze odby³o siê uroczyste otwarcie
dwóch wystaw: „Bia³o³êckie nekropolie” oraz „Œliwice.
Ma³a ojczyzna na praskim brzegu”. S¹ to reedycje ekspozycji pokazywanych na Bia³o³êce i osiedlu Œliwice na
Pradze Pó³noc.
Wiele je dzieli, ale tylko poNa wystawê „Bia³o³êckie
zornie – jedna pokazuje sta- nekropolie” sk³ada siê seria
re fotografie ludzi ju¿ w wiêk- zdjêæ Dariusza Mys³owskieszoœci nie¿yj¹cych, druga – go, dokumentuj¹ca dawne
nowe zdjêcia nagrobków cmentarze ewangelickie na
dawnych mieszkañców. W terenie dzielnicy. Choæ nieobu widaæ wra¿liwoœæ na hi- czynne od II wojny œwiatowej,
storiê i pasjê ich twórców. mocno zniszczone i zaroœniêWystawa fotografii „Œliwice - te, wci¹¿ kryj¹ wiele ciekama³a ojczyzna na praskim wych nagrobków dawnych
brzegu” zosta³a zorganizo- osadników niemieckich. Zdjêwana w sierpniu 2010 roku z cia s¹ czêœci¹ tworzonego
inicjatywy mieszkañców przez Fundacjê AVE Wirtualosiedla Œliwice. To niewiel- nego Muzeum Bia³o³êki. Jak
kie, licz¹ce 70 domów osie- podkreœla³ Bart³omiej W³oddle powsta³o w latach trzy- kowski, prezes Fundacji AVE,
dziestych ubieg³ego wieku nawet jeœli prezentowane najako zacz¹tek nowej dzielni- grobki nie maj¹ wartoœci mucy mieszkaniowej, wzorowa- zealnej, to stanowi¹ znakominej na ¯oliborzu. Plany prze- te Ÿród³o wiedzy o historii Biarwa³a wojna, jednak osiedle
przetrwa³o jako enklawa
mieszkalna - przez lata obudowywana halami Fabryki
Samochodów Osobowych.
Wystawa jest podró¿¹ w czasie do lat 30., 40. i 50., kiedy
fabryki jeszcze nie by³o, do
pocz¹tków istnienia „praskiego ¯oliborza”.
Zdjêcia pochodz¹ z niezwyk³ej ksi¹¿ki-albumu pt. „Œliwice...czy je pamiêtasz?” autorstwa by³ego mieszkañca Œliwic Henryka Podczaskiego,
który zebra³ rodzinne zdjêcia
z albumów swoich s¹siadów.
Dwadzieœcia jeden najciekawszych z nich powiêkszono. Fotografie eksponowane
w przestrzeni publicznej przy
ul. Gersona – na ogrodzeniu
placu zabaw i boiska – tak
wros³y w krajobraz, ¿e na
proœby mieszkañców zakoñczenie wystawy wci¹¿ odsuwano. Teraz bêd¹ mieli okazjê obejrzeæ je tak¿e mieszkañcy centralnej Pragi.

³o³êki. Znajduje siê tu np. XIXwieczny grób Józefa Labeya,
w³aœciciela i prawdopodobnie
za³o¿yciela winnicy w Tarchominie, groby ¿o³nierzy AK,
powstañców. Cieszy fakt, ¿e
coraz wiêcej osób i instytucji
jest
zainteresowanych
ochron¹ tych nekropolii. Na
terenie Bia³o³êki zachowa³y
siê trzy dawne cmentarze
ewangelickie: przy ul. Kamykowej i Ruskowy Bród oraz
na Kêpie Tarchomiñskiej. Z
pewnoœci¹ warto tam zajrzeæ
przy okazji nadchodz¹cego
Œwiêta Zmar³ych. Warto te¿
pamiêtaæ o ekspozycji w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Obie wystawy mo¿na zwiedzaæ do grudnia, od œrody do
soboty w godzinach 11-17, w
sali ekspozycyjnej przy Z¹bkowskiej 27/31 w dawnej Wytwórni wódek „Koneser”, budynek 36b, I piêtro.
Kr.
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Wokó³
Dworca Wileñskiego
Rozpoczêcie prac, zwi¹zanych z budow¹ II linii metra w
rejonie Dworca Wileñskiego, spowodowa³o wiele utrudnieñ i
zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Monitoring i
uwagi mieszkañców po weekendzie 15-17 paŸdziernika, kiedy wprowadzono now¹ organizacjê ruchu, sk³oni³y Zarz¹d
Transportu Miejskiego do dzia³añ, u³atwiaj¹cych poruszanie
siê po mieœcie, np.: zwiêkszenia czêstotliwoœci kursów linii
512 i czêœciowej zmiany trasy (zamiast Mostem Œwiêtokrzyskim - prosto Tras¹ W-Z do nowej pêtli na placu Bankowym),
wyd³u¿enia platformy przystanku autobusowego przy cerkwi
œw. Marii Magdaleny oraz przystanku przy ul. Jagielloñskiej
z skrzy¿owaniem z al. „Solidarnoœci”. Przedstawiony na udostêpnianej przez ZTM mapie uk³ad komunikacji miejskiej w
rejonie Dworca Wileñskiego uzupe³niamy informacj¹ o zmienionych trasach autobusowych i tramwajowych.
Linia 125: Miêdzylesie – ... – Grochowska – Zamoyskiego –
Targowa – K³opotowskiego – (powrót – Okrzei) – Jagielloñska
– Plac Hallera)
Linia 135: Plac Hallera – ... – Szwedzka – Stalowa – Konopacka – Rzeszotarskiej (powrót: al. „Solidarnoœci” – Szwedzka) – al. „Solidarnoœci – Jagielloñska – Okrzei (powrót: K³opotowskiego) – Targowa .. – PKP Olszynka Grochowska.
Linia 169: Bródno Podgrodzie – … – Rondo ¯aba – 11 Listopada – Kowieñska – Œrodkowa – Stalowa – Konopacka – Rzeszotarskiej – Al. „Solidarnoœci” – Jagielloñska – Okrzei (powrót: K³opotowskiego – Jagielloñska – Ratuszowa – 11 Listopada) – Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni (Kijowska).
Linia 226: (nowa linia zastêpuj¹ca tramwaje: Wiatraczna –
Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – K³opotowskiego
(powrót: Okrzei) – Jagielloñska – al. „Solidarnoœci” – most
Œl¹sko-D¹browski – al. „Solidarnoœci” – Metro Ratusz Arsena³.
Zmiany w uk³adzie linii tramwajowych
Linia 4: ¯erañ Wschodni .. – Odrow¹¿a – Starzyñskiego –
most Gdañski – S³omiñskiego – Miêdzyparkowa – Andersa –
plac Bankowy – Marsza³kowska – Pu³awska – Wyœcigi Konne.
Linia 20: Boernerowo - … - al. „Solidarnoœci” - Jagielloñska
– ¯erañ FSO.
Linia 23: Nowe Bemowo – … – al. „Solidarnoœci” – Jagielloñska
– Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Czynszowa.
Linia 26: Osiedle Górczewska - … - al. „Solidarnoœci” – Jagielloñska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Odrow¹¿a – Matki Teresy z Kalkuty – Rembieliñska – Annopol.
Linie: 3, 8, 22, 28 – utrzymanie tras objazdowych, wprowadzonych
1 paŸdziernika br; linia 7 – utrzymanie zawieszenia kursowania.
Linie: 6, 15, 18, 35 i 44 – trasy zostan¹ zmienione po otwarciu
dla tramwajów wiaduktu przy Dworcu Gdañskim.
Aktualne informacje znajduj¹ siê na stronie www.ztm.waw.pl

ZTM informuje
Dlaczego samochody nie
wje¿d¿aj¹ na „WuZetkê”?
Mimo tego, ¿e organizacja
komunikacji miejskiej w rejonie Dworca Wileñskiego, z
powodu budowy stacji metra,
zosta³a „przewrócona do góry
nogami”, autobusy i tramwaje
na nowych trasach radz¹ sobie ca³kiem dobrze. W nowej
rzeczywistoœci nie mog¹ siê
za to odnaleŸæ niektórzy kierowcy samochodów osobowych. Mimo zakazu wje¿d¿aj¹
na most Œl¹sko-D¹browski
gdzie s¹ karani przez stra¿ników miejskich i policjantów.
Na forach internetowych oraz
na infolinii ZTM bardzo czêsto
powtarza siê pytanie, dlaczego most Œl¹sko-D¹browski zosta³ zamkniêty dla samochodów osobowych. Przypominamy wiêc.
Od 15 paŸdziernika ruch samochodów na Trasie W-Z zosta³ bardzo mocno ograniczony. Kierowcy mog¹ korzystaæ
jedynie z odcinka miêdzy pl.
Bankowym a Wis³ostrad¹. Odcinek Trasy W-Z miêdzy Wis³ostrad¹ a ul. Szwedzk¹ jest
dostêpny wy³¹cznie dla komunikacji miejskiej. Kierowca samochodu osobowego, który wjedzie na Trasê W-Z od
strony pl. Bankowego bêdzie
musia³ wiêc zaraz za wylotem
tunelu skrêciæ w prawo w
Nowy Zjazd i dojechaæ do Wis³ostrady. Jad¹c od strony
Marek, bêdzie musia³ skrêciæ
w prawo w ul. Szwedzk¹ lub
zaparkowaæ wzd³u¿ pó³nocnej
jezdni al. Solidarnoœci (w kierunku mostu) albo ewentualnie na terenie Centrum Handlowego Wileñska.
Zamkniêcie mostu dla samochodów osobowych ma na
celu usprawnienie ruchu komunikacji miejskiej. Tras¹ W-Z
kursuje teraz a¿ siedem linii
autobusowych: 160, 190, 527,
226, 718, 738 i 805. Trzy
pierwsze autobusy jeŸdzi³y
Tras¹ W-Z ju¿ wczeœniej. Cztery pozosta³e zosta³y na ni¹
skierowane od 15 paŸdzierni-

Szanowna Redakcjo!
Mieszkam przy Dworcu Wschodnim. Ca³e szczêœcie, ¿e poci¹giem mogê dojechaæ w pewne rejony Warszawy. Ale nie wszêdzie mo¿na dojechaæ poci¹giem. Widzê z okien t³umy pasa¿erów, którzy id¹c od dworca (a wiêc wysiadaj¹c z poci¹gów) udaj¹ siê na przystanki od strony Kijowskiej. Dzisiaj prze¿yli szok, bo ZTM zabra³ nam
cztery autobusy (Z-1, 718, 738, 805), a wczeœniej dwa tramwaje (20, 28). I ca³e te rzesze
pasa¿erów t³ocz¹ siê od dzisiaj przewa¿nie w autobusie 169, czasem w je¿d¿¹cych rzadziej autobusach 120 i 302. Nie dano nam ¿adnego zastêpczego autobusu, który by podwozi³ wiele osób do Placu Bankowego.
Zlekcewa¿ono nas, a jedyne t³umaczenia to takie, ¿e mo¿emy siê przesiadaæ przy Parku
Praskim. Nie tylko o przesiadki (których chcemy unikn¹æ, gdy jedziemy rano z dzieckiem do
przedszkola lub gdy jedzie osoba mniej sprawna) nam chodzi, ale o zat³oczone autobusy.
Dzisiaj rano o 7.25 ju¿ na Kijowskiej ciê¿ko by³o wsi¹œæ do 169. Autobusy je¿d¿¹ rzadko
(zw³aszcza 302), wiêc jak w miarê ludzkich warunkach dojechaæ do Placu Bankowego?
Dlatego proszê o interwencjê, aby nam przywrócono autobus Z-1, który do tej pory jeŸdzi³
na trasie od Dworca Wschodniego do Placu Bankowego. Tak niewiele trzeba, aby pasa¿erowie byli zadowoleni. Zafundowano nam niema³¹ podwy¿kê, niech wiêc ZTM zafunduje
nam autobus Z-1 na dwa lata. Mam ¿al te¿ o to, ¿e przed tym zapowiadanym ju¿ od dawna
„parali¿em Pragi” nie zakoñczono remontu na Zielenieckiej i na Rondzie Waszyngtona.
Ktoœ wyj¹tkowo lekcewa¿y pasa¿erów komunikacji miejskiej, do której tak siê usilnie nas
namawia. Ale ktoœ, kto odwozi rano ma³e dzieci do ¿³obka czy do przedszkola, nie ma
ochoty jechaæ w strasznym œcisku i dlatego tyle osób korzysta z samochodu. Nie wyobra¿am sobie mojego niewidomego Taty przesiadaj¹cego siê przy na Jagielloñskiej i próbuj¹cego wcisn¹æ siê do jakiegoœ tramwaju czy autobusu. Z-1 jest konieczne! Tylko jeszcze
jedna sprawa, któr¹ obserwujê teraz z okna swojego mieszkania na Kijowskiej. Jest godzina 17.30. Ca³a - ale to absolutnie ca³a - ulica Kijowska jest zakorkowana. Kierowcy chc¹
skrêciæ w Markowsk¹, potem Z¹bkowsk¹ i Radzymiñsk¹, nastêpnie przejechaæ tory kolejowe i pojechaæ dalej. Ale przez to w³aœnie Kijowska bêdzie najbardziej zakorkowanym miejscem na Pradze. Autobusy stoj¹ w korkach, s¹ opóŸnienia, ciê¿ko dojechaæ i samochodem, i autobusem. Nie wiem, jak dadz¹ sobie radê karetki. A przecie¿ na Dworzec Wschodni przyje¿d¿a tylu pasa¿erów. Stworzono im istny horror.
Nie wiem, czy to wytrzymam przez dwa lata.
Nazwisko i adres do wiadomoœci redakcji

ka. Na „WuZetce” s¹ te¿ cztery linie tramwajowe: 18, 20, 23
i 26. W sumie, w godzinach
szczytu, w ka¿dym kierunku
Trasê W-Z pokonuje ponad 80
pojazdów komunikacji miejskiej. Do tego dochodzi bardzo
du¿o autobusów komunikacji
prywatnej (oraz dodatkowo
taksówki, pojazdy s³u¿b miejskich i jednoœlady). Koniecznie
warto wspomnieæ, ¿e liczba
kursów pojazdów komunikacji
miejskiej od œrody jeszcze siê
zwiêkszy. Tras¹ W-Z bêdzie
bowiem dodatkowo kursowa³a linia 512. Liczba pojazdów
na godzinê w jednym kierunku wzroœnie z 81 do 93.
Przy tak du¿ym natê¿eniu
ruchu pojazdów komunikacji
miejskiej, dopuszczenie dodatkowo ruchu samochodów
osobowych wp³ynê³oby na
znaczne pogorszenie warunków kursowania autobusów i
tramwajów. Bardzo du¿e problemy wyst¹pi³yby zw³aszcza
na skrzy¿owaniach. Chodzi
m.in. o skrzy¿owanie al. Solidarnoœci z ul. Jagielloñsk¹, na
którym uruchomiono skrêt
tramwajowy, a tak¿e skrzy¿owanie przy pl. Bankowym.
Korki tworz¹ce siê przed tymi
skrzy¿owaniami szybko „rozla³yby siê” równie¿ na inne
skrzy¿owania i ci¹gi komunikacyjne. Wyst¹pi³yby równie¿
problemy w obs³udze przystanków przy Starym Mieœcie.
Œwiadomoœæ tego, ¿e most
jest zamkniêty dla samochodów osobowych powoduje, ¿e
kierowcy w wiêkszoœci wybieraj¹ alternatywne trasy. ZTM
pomyœla³ tak¿e o tych kierowcach, którzy chc¹ siê przesi¹œæ
do komunikacji miejskiej. Na
pó³nocnej jezdni al. Solidarnoœci, miêdzy Szwedzk¹ a pl. Wileñskim, zosta³y wytyczone
miejsca parkingowe. Na terenie Centrum Handlowego Warszawa Wileñska uruchomiony
zosta³ parking P+R. W sumie,
w obu tych lokalizacjach kierowcy maj¹ do dyspozycji ok.
500 miejsc. Po pozostawieniu
auta mog¹ siê przesi¹œæ do
autobusu, którym przejad¹
przez most Œl¹sko-D¹browski.
Pierwszego dnia roboczego w
nowej komunikacyjnej rzeczywistoœci te miejsca parkingowe œwieci³y jednak pustkami.

Zostaw auto na dodatkowych parkingach
Zachêcamy wszystkich
zmotoryzowanych, aby w drodze z Pragi do centrum przesiedli siê do komunikacji miejskiej i pozostawili swoje auta
na specjalnie przygotowanych
parkingach.
Do dyspozycji kierowców w
rejonie pl. Wileñskiego oddano ponad 700 dodatkowych
miejsc parkingowych. Na
skrajnych pasach al. Solidarnoœci, pomiêdzy ul. Szwedzk¹
a Dworcem Wileñskim, na
jezdni w kierunku centrum
mo¿e zaparkowaæ 500 aut.
Zarz¹d Transportu Miejskiego uruchomi³ tak¿e tymczasowy parking przesiadkowy P+R
na 265 miejsc, na dolnym poziomie (-1) Centrum Handlowego Wileñska. Wjazd jest
mo¿liwy od al. Solidarnoœci.
Auta od poniedzia³ku do
czwartku mo¿na zostawiaæ w
godz. 7.00-23.00 a w pi¹tek
7.00-20.00. W soboty, niedziele
i œwiêta postój jest nieczynny.

Pozostawienie aut na parkingach pozwoli na zmniejszenie korków i uci¹¿liwoœci,
zwi¹zanych z budow¹ drugiej
nitki metra. Oznacza tak¿e
oszczêdnoœci dla kierowców.
Zostawienie samochodu na
al. Solidarnoœci jest ca³kowicie bezp³atne, natomiast do
parkowania na P+R CH Wileñska wystarczy wa¿ny bilet
ZTM (od dobowego wzwy¿).

Jak dojechaæ do centrum
ze Szmulek, Bródna i Kamionka?
Po wprowadzeniu w ¿ycie
zmian zwi¹zanych z zamkniêciem ul. Targowej i pl. Wileñskiego, pasa¿erowie komunikacji miejskiej usi³uj¹ odnaleŸæ
siê w nowej komunikacyjnej
rzeczywistoœci. Dlatego, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliœmy miniporadnik dotycz¹cy poruszania siê komunikacj¹ miejsk¹
na prawym brzegu Wis³y.
Szmulki
Mo¿liwoœæ wydostania siê
ze Szmulek zapewniaj¹ linie
autobusowe 170 i 338, jad¹ce
w kierunku Dworca Wileñskiego i Nowej Pragi. Oferuj¹ wygodne przesiadki, przy Dworcu Wileñskim do linii tramwajowych 18, 20, 23 i 26 jad¹cych
bezpoœrednio na Wolê i do
centrum Warszawy. Dodatkowo ul. Z¹bkowsk¹ kursuj¹ linie
138 (zapewniaj¹ca dojazd do
ronda Waszyngtona i mostem
£azienkowskim na Mokotów) i
140 (zapewniaj¹ca dojazd do
Dworca Wschodniego).
Z powodu du¿ego ruchu samochodów na ul. Z¹bkowskiej
mog¹ siê tam tworzyæ korki,
dlatego w godzinach szczytu,
pasa¿erowie, którzy maj¹
mo¿liwoœæ dojœcia do ul. Kijowskiej i Kawêczyñskiej, powinni korzystaæ z kursuj¹cych
tymi ulicami tramwajów. Czêsto kursuj¹ca (w szczycie co
5 minut) linia tramwajowa 3
zapewnia wygodny dojazd do
Dworca Wschodniego i al. Zielenieckiej, gdzie mo¿na przesi¹œæ siê do autobusów kursuj¹cych m.in. do centrum.
Zachêcamy tak¿e do korzystania z kolei – poci¹gi Kolei
Mazowieckich i SKM odje¿d¿aj¹ z Dworca Wschodniego co kilka minut i docieraj¹ do centrum bardzo szybko, niezale¿nie od wszelkich
utrudnieñ w ruchu ko³owym.
Dodatkowo przypominamy,
¿e ze wzglêdu na powa¿ne
utrudnienia na ul. Okrzei
czêœæ linii jad¹cych od Dworca Wileñskiego skierowaliœmy
ul. Jagielloñsk¹ na wprost do
ul. Marcinkowskiego i dalej do
Targowej. Ca³y obszar w rejonie Dworca Wileñskiego jest
pod nasz¹ sta³¹ obserwacj¹.
Nie wykluczamy dalszych korekt w przyjêtym uk³adzie linii
czy te¿ przystanków.
Bródno
Podstawowo dojazd z Bródna do centrum zapewniaj¹ linie
tramwajowe, kursuj¹ce ci¹giem
ulicy Rembieliñskiej. Tramwaje linii 1 i 28 dowo¿¹ pasa¿erów sprawnie do stacji metra
Dworzec Gdañski, omijaj¹c
objêty utrudnieniami obszar pó³nocnej Pragi. Funkcjonuj¹ niezale¿nie od korków tworz¹cych
siê na moœcie Gdañskim. Dodatkowo, kursuj¹ca bezpoœrednio do centrum miasta linia 4
zosta³a skierowana na most
Gdañski, by omin¹æ obszar objêty utrudnieniami.
Dojazd do Dworca Wileñskiego, centrum Pragi oraz na Sta-

re Miasto i dalej na Wolê zapewnia czêsto kursuj¹ca linia 26.
Dojazdy do linii tramwajowej ze wschodniej czêœci osiedla zapewniaj¹ czêsto kursuj¹ce linie autobusowe: 112,
114, 118 i 145, a tak¿e 126,
156 i 732.
Kamionek
Z ci¹gu ul. Grochowskiej
pasa¿erowie mog¹ dostaæ siê
do centrum lini¹ tramwajow¹
22. W stronê pl. Bankowego
kursuje zaœ linia autobusowa
226. Najkorzystniejszym i najpewniejszym sposobem dotarcia do centrum mo¿e byæ
korzystanie z poci¹gów zatrzymuj¹cych siê na Dworcu
Wschodnim. Do Dworca
Wschodniego mo¿na dojechaæ z ul. Grochowskiej czêsto kursuj¹c¹ lini¹ tramwajow¹ 3. Z pó³nocnej czêœci
osiedla kursuj¹ dodatkowo
autobusy 115, 123 i 315.

Szanujmy seniorów
20 paŸdziernika rozpoczê³a siê trzecia tegoroczna ods³ona kampanii spo³ecznej
ZTM „Przyjacielu, ust¹p miejsca”. Apelujemy o pomaganie
osobom w podesz³ym wieku,
podró¿uj¹cym komunikacj¹
miejsk¹. Pamiêtajmy, ¿e wobec czasu wszyscy jesteœmy
równi. My te¿ bêdziemy kiedyœ
seniorami i z pewnoœci¹ bêdziemy oczekiwali ¿yczliwoœci
ze strony wspó³pasa¿erów.
Warszawiacy, tak jak wszyscy mieszkañcy Polski, s¹ coraz starsi. Przybywa osób w
wieku powy¿ej 60 lat – w stolicy seniorów jest ju¿ ponad
350 tysiêcy. ¯yjemy coraz d³u¿ej - dlatego nie dziwi widok
osób w podesz³ym wieku,
podró¿uj¹cych komunikacj¹
publiczn¹. Spotykamy ich na
co dzieñ w autobusach, tramwajach, metrze. Tak niewiele
potrzeba, by pomóc, np. ustêpuj¹c miejsca.
Komunikacja czêsto staje
siê polem miêdzypokoleniowych potyczek. Starsi pasa¿erowie utyskuj¹ na wychowanie
dzisiejszej m³odzie¿y. M³odzi
buntuj¹ siê przeciwko presji,
jak¹ niekiedy wywieraj¹ na
nich starsze, ale jeszcze bardzo energiczne osoby. Trzeci
etap kampanii jest adresowany do osób w wieku 13-45 lat,
ucz¹cych siê i aktywnych zawodowo, ale tak¿e do seniorów. Apelujemy o wzajemn¹
¿yczliwoœæ i zrozumienie racji
obu stron. Pomoc powinna
byæ ludzkim odruchem, a nie
byæ wymuszana czy wynikaæ
z nakazów.
Dziœ widok 80-latka w autobusie czy tramwaju nie dziwi.
Warto pamiêtaæ, ¿e osoby w
podesz³ym wieku szybciej siê
mêcz¹. D³ugotrwa³e stanie jest
dla nich du¿ym wysi³kiem, a
czêsto borykaj¹ siê tak¿e z
dolegliwoœciami zdrowotnymi.
Ustêpujmy miejsca seniorom,
zapytajmy, czy nie potrzebuj¹
pomocy, zw³aszcza jeœli widaæ,
¿e s¹ „zagubieni” lub mogli
nagle Ÿle siê poczuæ. Z drugiej
strony - równie¿ m³odzi ludzie
czasem cierpi¹ na niewidoczne na pierwszy rzut oka schorzenia i miejsce siedz¹ce jest
wa¿ne dla ich bezpieczeñstwa.
Poprzednie edycje kampanii
w 2011 roku by³y poœwiêcone
bezpieczeñstwu kobiet w ci¹¿y (maj) oraz potrzebom osób
niepe³nosprawnych podró¿uj¹cych komunikacj¹ miejsk¹
(wrzesieñ). Trzecia ods³ona
„Przyjacielu, ust¹p miejsca” potrwa do 3 listopada br.
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Skrzydlaci s¹siedzi

Zostañ przewodnikiem
Zapraszamy na Kurs na Przewodnika Miejskiego, maj¹cy na celu przygotowanie do pracy licencjonowanego
przewodnika miejskiego po Warszawie.
Co nas wyró¿nia?
Kurs zakoñczony zostanie egzaminem wewnêtrzOferujemy Pañstwu autornym, a nastêpnie mo¿liwo- ski program kursu na przeœci¹ przyst¹pienia do eg- wodnika miejskiego oparty na
zaminu pañstwowego or- obowi¹zkowym programie
ganizowanego
przez szkoleniowym zawartym w
Urz¹d Marsza³kowski.
Rozporz¹dzeniu Ministra
Posiadamy sta³e upowa¿- Gospodarki Sportu i Turystynienie Mazowieckiego Urzê- ki z dnia 4 marca 2011 r. Zadu Marsza³kowskiego do jêcia dodatkowo uzupe³nione
prowadzenia szkoleñ dla zostan¹ wyk³adami z dzieprzewodników miejskich dzictwa kulturowego Warszaoraz kilkuletnie doœwiadcze- wy, na które zapraszamy wynie w organizacji kursów i bitnych varsavianistów,
szkoleñ dla doros³ych. Jed- znawców tematyki warszawnym z naszych sukcesów s¹ skiej i pasjonatów Warszawy.
przeprowadzone kursy na S¹ to m.in.: Jaros³aw Zieliñprzewodnika miejskiego - ski (wspó³pracuj¹cy z magaedycja I finansowana ze zynem „Stolica”, autor kilkuŸróde³ Europejskiego Ob- tomowych publikacji „Atlasu
szaru Gospodarczego, ogól- dawnej architektury Warszanopolskie szkolenie dla na- wy”), Micha³ Krasucki, Prezes
uczycieli „Aedifico et conse- warszawskiego Oddzia³u Torvo” oraz obecnie realizowa- warzystwa Opieki nad Zabytny kurs na przewodnika miej- kami, autor publikacji „Kataskiego, finansowany z Pro- log warszawskiego dziedzicgramu Operacyjnego Kapita³ twa postindustrialnego” cz. I
Ludzki. Wiêcej o naszych i II. Mamy równie¿ doœwiadprojektach mog¹ Pañstwo czenie we wspó³pracy z instyprzeczytaæ na stronach inter- tucjami i placówkami zajmunetowych www.fundacja-he- j¹cymi siê dziedzictwem kulreditas.pl – zak³adki projek- turowym, m.in. Muzeum Gazownictwa, Fundacja Otwarty 2009, 2010, 2011.
Od 2010 r. jesteœmy wy- tego Muzeum Techniki z Doldawc¹ ponad 30-letniego nego Œl¹ska, Narodowy Inogólnopolskiego czasopi- stytut Dziedzictwa.
Nastawieni jesteœmy na
sma o tematyce dziedzictwa
kulturowego – „Spotkania z praktyczn¹ realizacjê kursu,
Zabytkami”.
du¿a liczba zajêæ praktycz-

nych prowadzonych pod
okiem doœwiadczonych przewodników miejskich. Ponadto oferujemy blok zajêæ, dotycz¹cych architektury poprzemys³owej i Pragi.
Zg³oszenia przyjmowane
s¹ pod adresem:
elzbieta.stefaniak@fundacjahereditas.pl

W poprzednim numerze pisaliœmy o czworono¿nych gów ptaków gnie¿d¿¹cych siê
wspó³mieszkañcach budynków, kotach – ich prawach i w budynkach (np. przez zaroli w ekosystemie miejskim. Dziœ kolej na skrzydlatych mkniêcie dostêpu do stropos¹siadów – ptaki. Przewodnikiem bêdzie Maciej Luniak, dachu z lêgiem) ani ich p³oautor broszury „Ptaki w budynkach”, wydanej przez Sto- szyæ przy odbywaj¹cych siê
lêgach, np. przez ustawienie
³eczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Mo¿na siê z niej dowie- elewacji balkonów, strychów rusztowañ lub prowadzenie
dzieæ, ¿e w miejskich osie- i otoczenia domów (winne s¹ prac bezpoœrednio przy zajêdlach najczêœciej spotykane g³ównie go³êbie); zatykanie tych gniazdach. Spowodowas¹: go³êbie, wróble, kawki, przewodów kominowych nie w ten sposób œmierci pijerzyki, szpaki i jaskó³ki- przez kawki; koniecznoœæ skl¹t lub ptaków, wysiaduj¹oknówki; rzadziej – kilkana- wstrzymywania prac elewa- cych jajka, jest przestêpœcie innych gatunków; w œród- cyjnych w okresie lêgowym – stwem, œciganym karnie, z art.
mieœciu Warszawy a¿ 17 ga- od marca do po³owy sierpnia; 181 Kodeksu Karnego.
tunków. Wiêkszoœæ z nich nieproszone wizyty ró¿nych
Utratê miejsc lêgowych w
pierwotnie gnieŸdzi³a siê w gatunków ptaków na balko- budynkach nale¿y rekompendziuplach drzewnych lub ni- nach i parapetach okiennych. sowaæ instalowaniem miejsc
szach skalnych, natomiast w
Wszystkie wymienione wy- zastêpczych – g³ównie s¹ to
krajobrazie zmienionym przez ¿ej gatunki ptaków podlegaj¹ skrzynki lêgowe.
cz³owieka ptaki te dostosowa- ca³orocznej ochronie na podPorady w sprawach
³y siê do wykorzystania „kwa- stawie ustawy o ochronie zwie- ochrony ptaków w budynter zastêpczych” w budyn- rz¹t z roku 2003, ustawy o kach mo¿na uzyskaæ od orkach. Poszczególne gatunki ochronie przyrody z roku 2009 nitologów w Sto³ecznym Tomaj¹ ró¿ne wymagania co do i rozporz¹dzenia ministra œro- warzystwie Ochrony Ptaków
zajmowanych miejsc lêgo- dowiska z 2004 roku. Równie¿ www.stop.eko.org.pl; Ogólnowych, czyli takich, w których ustawa – prawo budowlane z polskim Towarzystwie Ochrozak³adaj¹ gniazda, sk³adaj¹ 2006 roku nakazuje dba³oœæ ny Ptaków www.otop.org.pl;
jajka i wychowuj¹ potomstwo. o ochronê œrodowiska przy- Towarzystwie Przyrodniczym
Na przyk³ad go³¹b gnieŸdzi rodniczego (ptaki s¹ jego czê- Bocian www.bocian.org.pl.
siê g³ównie na strychach, gdy œci¹). Nie wolno niszczyæ lêK.
ma do nich dostêp, a tak¿e w
loggiach oraz w ró¿nych niszach; wróbel chêtnie zajmuje szczeliny za rynnami, a jaskó³ka oknówka przylepia
swoje gniazda w niszach
okiennych i pod balkonami.
Do najczêœciej zajmowanych
przez ptaki miejsc nale¿¹ stropodachy – niskie, puste przestrzenie miêdzy dachem a
stropem górnej kondygnacji,
zwykle oddzielone od u¿ytkowanej czêœci budynku i niedostêpne dla ludzi.
Ptaki, podobnie jak drzewa
i kwiaty, o¿ywiaj¹ kamienne
œrodowisko osiedli mieszkaniowych. Warto je chroniæ jako
czêœæ przyrody i wa¿ny element ekosystemu, m.in. efektywnie redukuj¹cy liczebnoœæ
owadów i szkodników roœlin.
Gnie¿d¿enie siê ptaków w
budynkach powoduje te¿ ne- Takie karmniki dla ptaków zimuj¹cych Wydzia³ Ochrony
gatywne zjawiska, m.in. za- Œrodowiska Pragi Pó³noc przekazywa³ w ubieg³ym roku
nieczyszczenia odchodami zainteresowanym placówkom przedszkolnym.

Noga w £apê

No cruel cosmetics
Tydzieñ temu w tekœcie „Czym jest zwierzê” pisa³am o
tym, ze ka¿dy z nas poprzez swoje codzienne, konsumenckie wybory ma wp³yw na kszta³t naszej rzeczywistoœci. I ¿e te nasze wybory, zsumowane w czasie i przestrzeni, mog¹ mieæ ogromne znaczenie dla zmniejszenia
krzywd wyrz¹dzanych zwierzêtom. Dotyczy to np. kupowania produktów kosmetycznych czy œrodków czystoœci, a nawet materia³ów piœmienniczych.
Musimy zdawaæ sobie
sprawê z przykrego faktu, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ popularnych kosmetyków i œrodków czystoœci sprzedawanych w sklepach zawiera
sk³adniki pochodzenia zwierzêcego. Mowa tu o kosmetykach, do produkcji których
zosta³y u¿yte pewne elementy cia³ zwierz¹t. Dochodzi do
tego jeszcze kwestia przeprowadzania przez koncerny kosmetyczne i farmaceutyczne
badañ na zwierzêtach, w¹tpliwych zreszt¹ z punktu wi-

dzenia zasadnoœci. Dlatego
najlepiej wybieraæ kosmetyki,
co do których mo¿emy mieæ
pewnoœæ, ¿e nie zawieraj¹
substancji pochodzenia zwierzêcego oraz ich produkcja
nie wi¹za³a siê z jakimikolwiek testami z udzia³em zwierz¹t (cruelty-free).
Je¿eli mamy w¹tpliwoœci,
nale¿y odpowiedzieæ sobie na
nastêpuj¹ce pytania. Jak bêdziemy siê czuæ wiedz¹c, ¿e
poprzez nasz zakup przyczyniliœmy siê do cierpienia innych i tym samym daliœmy

nasze przyzwolenie na stosowanie okrutnych praktyk? Czy
wiemy, ¿e kupuj¹c kosmetyki
testowane na zwierzêtach
wspieramy tych, którzy stosuj¹ ten haniebny proceder?
To ludzie kszta³tuj¹ rynek.
Wystarczy uwa¿niej przygl¹daæ siê temu, co kupujemy.
Nie pozwólmy zarabiaæ na
cierpieniu. Listy marek produktów wolnych od cierpienia
mo¿emy znaleŸæ w internecie, np. na stronie Klub OK!
W³aœnie pod naciskiem
opinii publicznej, poruszonej
uœwiadamiaj¹cymi kampaniami organizacji chroni¹cych
zwierzêta, wiele marek kosmetyków wycofa³o siê z
okrutnych praktyk, nie maj¹cych, jak siê okazuje, wp³ywu na polepszenie jakoœci ich
produktów.

Do 2013 roku w Unii Europejskiej mia³o ju¿ nie byæ w
sprzeda¿y kosmetyków testowanych na zwierzêtach. Jednak w³adze rozwa¿aj¹ wyd³u¿enie tego okresu. Dzieje siê
tak pomimo spo³ecznego
sprzeciwu wobec takich kosmetyków oraz istniej¹cego
zakazu testowania kosmetyków na zwierzêtach wewn¹trz Unii. Do³¹cz do tych,
którzy wyra¿aj¹ swój sprzeciw i podpisz petycjê:
http://www.nocruelcosmetics.
org/sign_up.php?lang=poland
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI – korepetycje
i przygotowanie do egzaminów.
Bia³o³êka, Nowodwory, tel.
501 301 595
ANGIELSKI – profesjonalnie
Nowodwory, Tarchomin,
Bia³o³êka, tel. 500 214 057
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka,
500-402-645
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
NIEMIECKi autor ksi¹¿ek, egzamin maturalny, ka¿dy zakres
www.naukaniemieckiego.pl
603-881-419
NIEMIECKi doœwiadczona
nauczycielka, ka¿dy zakres
692-248-090
SZKO£A MUZYCZNA CASIO
- Tarchomin, Gitara, Akordeon,
Keyboard, Flet, tel. 511 486 484
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
REHABILITACJA - po udarze
mózgu, z³amaniach, urazach
i inne 692-248-090
US£UGI
AAA SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
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
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRANIE pierza i puchu
(poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916
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
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
SPRZEDAM
OPONY 195/60 R15 produkcja
VI.2011, cena 800 z³,
601-315-916
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ kawalerkê
(25m 2) ul. Bródnowska,
515-433-207
INNE
A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i
bez zbêdnych formalnoœci.
Provident: 600 400 295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00

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

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 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 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:
26, 27, 28, 31 paŸdziernika
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 listopada
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

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 22 782-48-88, 602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Jasnoœæ
Proszê Szanownych Pañstwa. Ju¿ po wyborach. Na
razie mamy niezbyt jasn¹
seriê ob³askawienia jêzyczka
u wagi. A powinno byæ jasno:
jêzyczek PSL-u wa¿y œlinkê.
Janusz Palikot, przysz³a
gwiazda dobrych, drzewiej
nie dokoñczonych pomys³ów, zaraz rozwali sobie nos
o sejmowy krzy¿.
Zostaw Pan krzy¿. Oœwiadczam wszystkim: God³em
Rzeczypospolitej Polskiej jest
orze³ bia³y. Trzeba o tym pamiêtaæ w Sejmie, Senacie,
szkole i na ulicy. Pañstwo ma
charakter œwiecki, a je¿eli ma
byæ wyznaniowo-katolickie, to
nale¿y siê referendum, a wynik zapiszmy w konstytucji.
Mnie krzy¿ nie przeszkadza.
Niech bêdzie na ka¿dym
przystanku autobusowym,
metra, nawet na œcianach
œniadaniowej TVN i Wiadomoœci jedynki. A najwiêcej
niech bêdzie w urzêdach
skarbowych – mo¿e przyniesie wiêcej mi³osierdzia. Ale
jestem za niezale¿nym pañstwem, wspieranym przez
niezale¿ny koœció³, utrzymywany przez swoich wiernych
i w³asn¹ opodatkowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie
przez partie polityczne i pañstwo. Katecheza w salach
katechetycznych poza szko³ami publicznymi. Palikot
mo¿e z czasem ujawni przelewy za ostatnie 20 lat i ustanowi wgl¹d do przelewów
dotowanych partii. Spo³eczeñstwo p³aci, spo³eczeñstwo chce wiedzieæ. A je¿eli
przeciêtny katolik chce siêgn¹æ do w³asnego portfela po
coœ w rodzaju dziesiêciny, to
ciekaw jestem, jak bardzo jesteœmy pobo¿ni. Na razie wi-

dujê wiêcej miedzi ni¿ biletów
NBP w mszalnych koszyczkach. Aliœci t¹ drog¹ trzeba
iœæ.
Ka¿dej weterynaryjnej jesieni mo¿na zaobserwowaæ
ujawnianie siê ukrytych do tej
pory chorób. Podczas huœtawek pogodowych spostrzegamy, ¿e czêœciej jak dot¹d,
ukochany zwierzak wiêcej
pije, oddaje mocz przed wyprowadzaniem na spacer.
Chudnie, spada jego sprawnoœæ fizyczna. Obni¿a siê
¿yciowa radoœæ. Oczy zachodz¹ „mg³¹”. Symetrycznie
³ysieje. Coraz bardziej wysyca siê pigmentacja skóry.
Zapach z jamy ustnej jest
coraz ostrzejszy lub pojawia
siê odór. U suk czy kotek z
dróg rodnych widoczne s¹
krwiste lub œmietanowate
wycieki.
Do tego ostatniego objawu
chcia³bym nawi¹zaæ. Du¿a
czêœæ kotek i suk poddawana jest antykoncepcji. I s³usznie. Nie jest nam potrzebny
wysyp niechcianych szczeni¹t i koci¹t. Aliœci nale¿y pamiêtaæ, ¿e zwierzêca antykoncepcja jest bardzo prymitywna w porównaniu z t¹
przeznaczon¹ dla kobiet. Lekarze weterynarii najczêœciej
podaj¹ specyfik w zastrzyku,

który jest najbardziej pewny
lub pastylki, dra¿etki lub tabletki z sugesti¹ podawania
ich co tydzieñ. Kobiece specyfiki, jakie by nie by³y, dobrane s¹ jak najbli¿ej indywidualnego cyklu. Mimo za¿ywania antykoncepcji, drogi rodne piêkniejszej po³owy
œwiata mog¹ cieszyæ siê
swym potencjum bez konsekwencji ci¹¿y. Co najwa¿niejsze, s¹ regularnie oczyszczane miesi¹czk¹.
W œwiecie zwierz¹t staramy siê nie dopuœciæ to tego,
co fizjologiczne. W swoim
za³o¿eniu antykoncepcja to
wmówienie nieciê¿arnej macicy, ¿e jest w ci¹¿y. W ci¹¿y
nie wystêpuj¹ ruje i nasze
noce nale¿¹ do przespanych. Przypomnê, ¿e ci¹¿a
u kotek i suk zawiera siê w
przedziale 58-68 dni. Ok. 2
miesiêcy. Je¿eli decydujemy
siê na farmakologiczn¹ antykoncepcjê, to proszê mieæ
œwiadomoœæ, ¿e jest stan
pseudoci¹¿y. I wczeœniej czy
póŸniej ¿yciodajny organ
musi zachorowaæ.
Antykoncepcja u zwierz¹t
doraŸnie, na krótko – tak.
Celem ma byæ albo œwiadome i odpowiedzialne rozmno¿enie gatunku albo sterylizacja. Inne ni¿ zalecane
przeze mnie scenariusze w
100% doprowadz¹ do ropomacicza i nowotworów pakietów mlekowych.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 24.10.2011 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc przy ulicy ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 21 dni wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne
bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu w drodze bezprzetargowej.

Kto przygarnie Soniê?
Urodzi³a siê na dzia³ce w £ochowie jako
jedno z piêciorga szczeni¹t. Matkê podobno
potr¹ci³ samochód, a troje maluchów prawdopodobnie zosta³o oddanych ludziom. Sonia i jej braciszek zosta³y na dzia³ce. Ich opiekun poszed³ do szpitala i ju¿ stamt¹d nie wróci³. Rodzeñstwo jakoœ sobie radzi³o, czasem
karmili je s¹siedzi. W koñcu ktoœ zauwa¿y³,
¿e pieski s¹ chore, prawie wy³ysia³e. Pewnego dnia bardzo ju¿ chora Sonia resztkami si³
przyczo³ga³a siê do jednego z domów. WyraŸnie prosi³a o pomoc.
Psiaki trafi³y pod opiekê naszej Fundacji.
W lecznicy okaza³o siê, ¿e maj¹ nu¿ycê. Paso¿yt spowodowa³ ropne zapalenie skóry i
utratê sierœci. Dodatkowo suczkê zaatakowa³a babeszia. Jej stan by³ bardzo ciê¿ki, wed³ug lekarza zd¹¿yliœmy z ratunkiem w ostatniej chwili. Organizm by³ wyniszczony, wyst¹pi³ zanik miêœni (Sonia nie by³a w stanie stan¹æ na ³apkach), a czerwonych cia³ek we krwi
by³o tak ma³o, ¿e dla ratowania ¿ycia musiano jej przetoczyæ krew. Poza tym pieski by³y
bardzo zapchlone i niedo¿ywione.
Na szczêœcie, leczenie siê powiod³o. D¿eki znalaz³ ju¿ sta³y dom, a Sonia wraca do
zdrowia w domu tymczasowym. Czuje siê dobrze, sierœæ szybko odrasta i suczka z ka¿dym dniem piêknieje. Jest drobna, niewiel-

kiego wzrostu (siêga poni¿ej kolana), weso³a, mi³a i grzeczna (³adnie chodzi na smyczy).
Lubi inne psy i koty. Bardzo cieszy j¹ kontakt
z cz³owiekiem, wci¹¿ pragnie byæ g³askana i
przytulana, okazuje wdziêcznoœæ za ka¿dy
dobry gest. Ma ok. 1 roku.
Szukamy dla Soni dobrego domu, w którym
bêdzie cz³onkiem rodziny.
Telefony w sprawie adopcji:
514 895 706, 888 066 402

Lewa strona medalu
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Samorz¹d po wyborach
Warszawskie wyniki wyborów nie
zaskoczy³y chyba zbytnio nikogo. Wygra³a Platforma Obywatelska, uzyskuj¹c blisko po³owê g³osów, o ponad 20%
wiêcej ni¿ Prawo i Sprawiedliwoœæ. Fenomenalny wynik osi¹gn¹³ Janusz Palikot, uzyskuj¹c poparcie 94 tysiêcy warszawiaków – niespodziewanie wiêcej ni¿
Ryszard Kalisz z SLD. Z kilkunastu kandyduj¹cych do Sejmu radnych miasta,
pos³ami zosta³o tylko trzech: Ligia Krajewska (PO), Adam Kwiatkowski (PiS) i
startuj¹ca z Legnicy Ma³gorzata Seku³aSzmajdziñska (SLD). Ich wybór pokazuje, ¿e spo³eczeñstwo zamiast samorz¹dowych debiutantów, awanturników i

happenerów woli zag³osowaæ na radnych
znanych, doœwiadczonych i merytorycznych. Bo o ile skutków poprzednich wyborów w 2007 roku Rada Miasta praktycznie nie odczu³a, to tej trójki radnych
bêdzie w sto³ecznym samorz¹dzie naprawdê brakowa³o. Pocieszeniem jest
fakt, ¿e w ich miejsce wejd¹ doœwiadczeni samorz¹dowcy: Bogdan ¯uber z
SLD i wieloletni radny miasta Mieczys³aw
Król z Prawa i Sprawiedliwoœci. Teoriê racjonalnego zachowania wyborców burzy
trochê dobry wynik Ewy Czeszejko-Sochackiej, by³ej pe³nomocnik prezydenta
Warszawy do spraw uzyskania tytu³u Europejskiej Stolicy Kultury 2016, która na

kilka dni przed wyborami skompromitowa³a siê, niszcz¹c w gara¿u czyjeœ auto.
Wprawdzie na razie pos³em nie zosta³a,
ale jest pierwsza w kolejce do objêcia
mandatu w przypadku, gdy któryœ z warszawskich pos³ów Platformy Obywatelskiej ze swojej funkcji zrezygnuje.
Zmiany w sk³adzie Rady Miasta to nie
jedyna konsekwencja wyborów dla warszawskiego samorz¹du. Z funkcji wiceprezydenta miasta odszed³ Andrzej Jakubiak, odpowiedzialny w ratuszu za
gospodarkê nieruchomoœciami i sprawy
lokalowe. Autor kontrowersyjnej podwy¿ki czynszów w lokalach komunalnych, bêdzie teraz kierowaæ Komisj¹

Prosto z mostu

Krótki przegl¹d prasy
W poprzednim felietonie, który ukaza³ siê w druku w œrodê 12 paŸdziernika, przestrzega³em przed katastrof¹
komunikacyjn¹, która spotka prawobrze¿n¹ Warszawê w poniedzia³ek 17
paŸdziernika 2011 r. O tym, ¿e katastrofa siê zbli¿a, pisa³em zreszt¹ wielokrotnie od kilku lat - odk¹d Hanna Gronkiewicz-Waltz ujawni³a swoje talenty w
zarz¹dzaniu miastem i koordynacji inwestycji. Co najmniej od czasu nieudolnie przeprowadzonego przetargu na budowê drugiej linii metra by³o jasne, ¿e

dziêki pani prezydent miasto zaczyna siê
toczyæ po równi pochy³ej, na koñcu której czeka nas kataklizm mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r.
Przybysze na Euro 2012 zapamiêtaj¹
dwie dzielnice Warszawy: Œródmieœcie zablokowane wykopami, z ogromnym,
pustym Placem Defilad, poœrodku którego staæ bêdzie barak budowlany i kilkaset budek toi-toi, oraz Pragê - nie
mniej zablokowan¹, pozbawion¹ obwodnic, ze Stadionem Narodowym otoczonym niezagospodarowan¹ przestrzeni¹

PO warszawsku

Co po wyborach?
Warszawiacy w wyborach pokazali,
¿e zale¿y im na dalszej stabilnej modernizacji i budowie Polski bez awantur i
pseudorewolucji, ukrywaj¹cych niekompetencje. Podczas wyborów, jak w soczewce, partie formu³uj¹ w has³ach, programie i przekazie medialnym swoje
intencje. Widaæ, ¿e oferta Platformy Obywatelskiej oferuj¹c „Polskê w budowie”
zyska³a najwiêksze poparcie. Czêsto narzeka siê, ¿e remonty utrudniaj¹ poruszanie siê po mieœcie; to truizm, bo ka¿da du¿a inwestycja mocno wp³ywa na
otoczenie. Czy lepiej, jakby jej nie by³o?
Pamiêtam nastroje wœród mieszkañców
Bia³o³êki przed budow¹ mostu nad Kana³em ¯erañskim. Zanim kierowcy przywykli do nowej organizacji ruchu korki
rzeczywiœcie by³y wiêksze. Po czasie sytuacja wróci³a do normy. Ale realizowana inwestycja zmieni komfort podró¿y
diametralnie. I o to w³aœnie chodzi, aby
poprawiaæ infrastrukturê i poprawiaæ jakoœæ ¿ycia w Warszawie. Warszawiacy
pokazali, ¿e to rozumiej¹.
2 tygodnie po wyborach ucich³y ju¿
pierwsze gor¹ce komentarze i mo¿emy
spokojnie wróciæ do naszych spraw „po
warszawsku”. Chcê podziêkowaæ Pañstwu za ka¿dy g³os, który oddaliœcie na
mnie w tych wyborach, a by³o ich ponad
dwa razy wiêcej ni¿ przy poprzednich.
Cieszê siê, ¿e by³o tyle okazji do rozmów, poniewa¿ zrodzi³o siê przy tej okazji wiele nowych pomys³ów na projekty i
dzia³ania.
Kampania wyborcza w Warszawie,
zdawa³o siê, ¿e by³a bardzo spokojna w
porównaniu do innych miast. Ocenia siê
to g³ównie po iloœci „dykty” z plakatami
na s³upach. Pod tym wzglêdem kampania w Warszawie jest bardziej cywilizowana, o co dba³ ZDM, regularnie zdejmuj¹c wieszane nielegalnie bieda-boardy. Nie zaœmieca³y one ulic jak w innych
miastach. W Gdañsku radni podjêli inicjatywê, aby zakazaæ wieszania dykt z

plakatami. To bardzo dobry kierunek.
W Warszawie wysokie kary finansowe
skutecznie podzia³a³y.
Wiecie Pañstwo, ¿e dbam o estetykê
w naszym mieœcie. Podczas tej kampanii ukaza³o siê kolejne zjawisko wandalizmu plakatowego. Dykty przy tym to
dzie³a sztuki. Klejenie plakatów na
skrzynkach elektrycznych, trafostacjach,
latarniach, p³atnych s³upach og³oszeniowych nielegalnie to plaga, z któr¹ trzeba bezwzglêdnie walczyæ. Zastanawiam
siê, czy kandydat widz¹c swój plakat
niszcz¹cy przestrzeñ miejsk¹, wisz¹cy
nielegalnie i oszpecaj¹cy okolicê myœli,
¿e plakat jest widoczny i cel uœwiêca œrodki? Widaæ, ¿e warszawiacy chc¹ od swoich przedstawicieli kultury i szacunku. A
naj³atwiej poznaæ to po sposobie prowadzenia kampanii.
Moje plakaty i bannery, wieszane w
wykupionych lub udostêpnionych miejscach, zdj¹³em ju¿ dwa dni po wyborach,
mimo ¿e jest na to 30 dni. Liczê, ¿e w
tym czasie ze wszystkich skrzynek i latarni znikn¹ nielegalne reklamy, zastanawiam siê, jak kandydaci bêd¹ je zdrapywaæ? Bo jak nie oni, to zrobi¹ to s³u¿by porz¹dkowe, a wtedy zap³acimy za
to my wszyscy!
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

dawnego targowiska. Pomiêdzy tymi
dwiema dzielnicami nie bêdzie mo¿na
przejechaæ samochodem, ani ¿adnym
œrodkiem komunikacji publicznej w przyzwoitych warunkach.
Dziennikarze byli jednak pani¹ prezydent zauroczeni: ile¿ ona inwestycji
rozpoczê³a! Znana z obiektywizmu „Gazeta Wyborcza”, której redaktor naczelny nawo³ywa³ do g³osowania na partiê
rz¹dz¹c¹, o zagro¿eniu, jakie wiceprzewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej
zgotowa³a dla miasta, nie napisa³a do
dnia wyborów ani s³owa. Dopiero 15 paŸdziernika na czwartej stronie dodatku
sto³ecznego ukaza³ siê skromny artyku³
informacyjny „Praga rozkopana przez
metro”.
Zgodnie z tym, co napisa³em, w poniedzia³ek 17 paŸdziernika katastrofa
komunikacyjna w Warszawie naprawdê
siê zaczê³a. W sto³ecznym dodatku „Wyborczej” pracuj¹ rasowi dziennikarze
miejscy, wiêc posypa³y siê wielkie tytu³y
na pierwszy stronach: „Pocz¹tek parali¿u Pragi” (17 paŸdziernika); OGROMN¥
czcionk¹ „Praga stanê³a. Na dwa lata?”
(18 paŸdziernika); „Pradze na ratunek”
(19 paŸdziernika); „Jak siê wydostaæ z
Pragi do Centrum? Niewykluczone, ¿e
ZTM zmieni kolejne trasy” (19 paŸdziernika); „Powolna walka z parali¿em Pragi” (20 paŸdziernika); „Co szwankuje na
Pradze” (21 paŸdziernika). Charakterystyczne tylko, ¿e katastrofy w ¿aden
sposób nie wi¹zano z odpowiedzialnoœci¹ Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Ale w koñcu musia³ zadzwoniæ wiadomy telefon... W sobotê 22 paŸdziernika czytelników sto³ecznej „Wyborczej”
przywita³ piêkny, wielki tytu³ opatrzony
kolorowym zdjêciem. Parali¿? Jaki parali¿? Przecie¿ ludzie ju¿ siê przyzwyczaili. „Œwietlana przysz³oœæ Pragi” - to
w³aœciwy tytu³ newsa z miasta rz¹dzonego przez Platformê Obywatelsk¹.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Nadzoru Finansowego. Nowym wiceprezydentem zosta³ Micha³ Olszewski, 34 –
letni dyrektor Biura Funduszy Europejskich w sto³ecznym ratuszu.
Do ³aw poselskich przesi¹dzie siê z
samorz¹du równie¿ Marcin Kierwiñski,
wicemarsza³ek województwa mazowieckiego, a wczeœniej szef klubu radnych
Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. W jego miejsce do zarz¹du województwa wszed³ Wies³aw Raboszuk (PO),
radny dzielnicy Targówek i szef Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Programów Unijnych.
Jakie bêd¹ efekty tych przetasowañ
przekonamy siê wkrótce. Tak samo jak
zweryfikujemy realizacjê obietnic wyborczych sto³ecznych samorz¹dowców –
zw³aszcza w kontekœcie „janosikowego”. W
tej sprawie wszyscy powinniœmy trzymaæ
za naszych warszawskich pos³ów kciuki.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Rada wielu

Pomnik i metro
„Braterstwo broni” ze Zwi¹zkiem
Sowieckim: setki tysiêcy polskich cywili i ¿o³nierzy zamordowanych sowieckimi kulami, jeszcze wiêcej wiêzionych i torturowanych przez
NKWD, tysi¹ce zgwa³conych Polek,
miliony obrabowanych naszych rodaków. A pomnik tego wszystkiego
stoi w œrodku Pragi. Na Placu Wileñskim, polskiego miasta odebranego
nam przez bratni Zwi¹zek Sowiecki... Ciekawe, co myœl¹ o tym nasi
rodacy z Wilna?
Mijamy go codziennie. Bezmyœlnie.
Nie widz¹c w nim symbolu naszego
poni¿enia, znaku narodowej hañby.
Potomkowie dzia³aczy KPP i sowieckich szpiegów, dzia³aj¹cych na szkodê II Rzeczypospolitej zatrudnieni w
„Gazecie Wyborczej” widz¹ w tym po-

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

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

mniku sympatyczne miejsce umawiania siê na randki.
A teraz ten znak okupacji, która
choæ skoñczy³a siê formalnie, trwa
w umys³ach wielu obywateli, blokuje budowê metra. Wed³ug rzecznika
prasowego wykonawcy, przez „Czterech œpi¹cych” stoi po³owa frontu robót. HGW wyst¹pi³a do w³adz z Rosji
o zgodê na przesuniêcie pomnika o
kilka metrów. Tego pomnika, którego dawno ju¿ nie powinno byæ. Prezydent Warszawy zachowa³a siê nie
jak polski samorz¹dowiec, tylko co
najwy¿ej gubernator z kremlowskiego nadania.
Bo¿e, Ty widzisz i nie grzmisz....
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.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

Ch³odnym okiem

Bud¿et Pragi
Tak fatalnego bud¿etu z punktu widzenia interesów Pragi Pó³noc nie widzia³em od pocz¹tku swojej kariery samorz¹dowej. Widocznie kryzys, którego
oficjalnie nie ma, dotkn¹³ Warszawê tak
mocno, ¿e rzeczywistoœæ zaczyna wyæ.
Jako przewodnicz¹cy komisji bud¿etu
rady dok³adnie przeanalizowa³em wraz
komisj¹ zaproponowany nam dzielnicowy za³¹cznik na 2012 rok. Wysz³o jednoznacznie, ¿e nie starczy na niezbêdne wydatki wynikaj¹ce z ustaw i zadañ,
które samorz¹d ma obowi¹zek realizowaæ, jak m.in. dotacje dla niepublicznych
placówek oœwiatowych, zasi³ki sta³e i
okresowe, realizacje decyzji inspekcji
nadzoru budowlanego, dodatki mieszkaniowe, czy dop³aty do zaliczek „B” na
rzecz wspólnot mieszkaniowych. Wysz³o
tak¿e, ¿e nie zabezpieczono niezbêdnych
œrodków na pokrycie nale¿nych wynaDzia³
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grodzeñ dla pracowników placówek
oœwiatowych. Mogê zrozumieæ ¿e nie
zawsze mo¿na skalkulowaæ niezbêdne
wydatki choæby na zimowe odœnie¿anie
dróg czy utrzymanie zieleni, bo wiele tu
zale¿y od pogody, dop³aty do wspólnot
wynikaj¹ z podejmowanych uchwa³ i w
pe³ni mo¿na je oszacowaæ na koniec
marca. Niektóre zamierzenia inwestycyjne przy gorszych prognozach dochodowych mo¿na przesuwaæ na kolejne lata,
ale s¹ koszty sta³e powtarzalne od lat i
dziwiê siê, ¿e ich zabezpieczenie w bud¿ecie przewidziano ledwie na pó³ roku.
Zada³em sobie trud i porówna³em za³o¿enia bud¿etowe roku 2012 z za³o¿eniami i tak fatalnego 2011. Oto obraz.
Radni na sesji 18 paŸdziernika wyst¹pili do Prezydenta Warszawy o
zwiêkszenie wydatków na Pragê o kwotê ponad 64 milionów z³otych, wskazu-

Wyszczególnienie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ gaz i wodê
Transport i ³¹cznoœæ
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Dochody od osób prawnych
Oœwiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Wydatki maj¹tkowe
Razem dzielnica

j¹c najwiêksze potrzeby w oœwiacie
(21,8 mln), gospodarce komunalnej
(29,8 mln), opiece spo³ecznej (6,6 mln).
Batalia o pieni¹dze dla dzielnicy dopiero siê rozpoczyna.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

2011
2012
ró¿nica
219230
162100
-57 130
1650057
1367700
-282 357
64098811
53520540
-10 578 271
20473069
19098632
-1 374 437
133500
132100
-1 400
78063523
83600245
5 536 722
2263845
2292375
28 530
29749171
26192191
-3 556 980
6041406
5879733
-161 673
3516174
3374500
-141 674
6297840
5232842
-629 784
6898634
6000000
-898 634
219 405 260 206 852 964 -12 552 296
44 119 373 20 458 584 -23 660 789
263 524 633 227 311 548 -36 213 085

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Dzieci Hioba
„Dzieci Hioba” to tytu³ wydanej w 1991 r. znakomitej
p³yty Jacka Kaczmarskiego, a równoczeœnie tytu³ spektaklu muzycznego z cyklu „Malarze s³owa”, który odby³
siê 16 paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

Czwarty ju¿ spektakl z cyklu „Malarze s³owa” oparty
zosta³ na tekstach Jacka
Kaczmarskiego o tematyce
¿ydowskiej i oryginalnych
tekstach w jêzyku jidysz.

Przewija siê w nim motyw
Hioba i jego niezawinionego
cierpienia. Ale to tylko symbol. Spektakl dotyka bowiem
zagadnienia bardziej realistycznego, z którym zetknê-

Konkurs fotograficzny
„Metamorfozy” na finiszu
Jeszcze do 31 paŸdziernika zapraszamy do uchwycenia na kliszy zmian zachodz¹cych w krajobrazie
Bia³o³êki. Koñczy siê bowiem 4 edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka. Jeœli brakuje czasu na spacer z aparatem,
proponujemy odkurzyæ domowe archiwum. Z pewnoœci¹ nasze rodzinne albumy kryj¹ interesuj¹ce kadry
z przesz³oœci Bia³o³êki.
Próbowaæ zawsze warto, bo jest o co powalczyæ. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymaj¹ zestaw gad¿etów
fotograficznych do wyboru, a autorzy zdjêæ wyró¿nionych
dostan¹ upominki od dzielnicy. W tym roku przygotowaliœmy równie¿ nagrodê publicznoœci. Autor zdjêcia, które uzyska najwiêcej g³osów internautów otrzyma voucher na kurs
fotograficzny, a jego zdjêcie ma szansê na prezentacjê w
Metrze Warszawskim.
Przed udzia³em prosimy o zapoznanie siê z regulaminem
konkursu na stronie www.bialoleka.waw.pl.
¯yczymy udanych kadrów!
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³o siê pokolenie naszych ojców i dziadków, a z którym
spotykamy siê równie¿ dziœ.
To wspó³istnienie dwóch narodów: Polaków i ¯ydów. Ich
wzajemne relacje – pl¹tanina czêsto tragicznych losów,
kr¹¿¹ce stereotypy, miesza-

nina ¿alów i sympatii, przenikanie siê kultur.
Te dwa narody – Dzieci
Hioba – s¹ sobie potrzebne.
Dzieci Hioba cierpi¹ razem.
Przez innych, przez siebie i
przez wyroki Boskie, chocia¿
same s¹ niewinne. Rani¹ siê
nawzajem, ale równie¿ ¿ywi¹
wspóln¹ nadziejê na nadejœcie lepszych czasów.
Obok tekstów Jacka Kaczmarskiego w perfekcyjnym
wykonaniu Jacka Boñczyka w
spektaklu padaj¹ równie¿ s³owa w jêzyku jidysz. W œpiewanych tradycyjnych pieœniach
¿ydowskich pobrzmiewa nostalgia za dobrymi czasami i
krajem, gdzie obok siebie ¿y³y
dwie spo³ecznoœci. Te pieœni,
sugestywnie œpiewane przez
Sylwiê Nayah s¹ jak stare,
po¿ó³k³e fotografie, na których
utrwalona zosta³a codziennoœæ zwyk³ych ludzi z ma³ych
wschodnich miasteczek.
Takie utwory jak „Miasteczko Be³z”, „Lata dzieciêce” czy
„Pieœñ o z³otej krainie” próbuj¹ ocaliæ od zapomnienia
ten gin¹cy œwiat. Utwory Jacka Kaczmarskiego nie s¹ ju¿
tak sielskie. W doœæ ostrej
formie ukazuj¹ zadawnione
¿ale, krzywdz¹ce stereotypy,
próby zwalenia odpowiedzialnoœci za w³asne niepowodzenia. „Oddzia³ chorych na
, raka
á la polonaise” i „Zród³o
wszelkiego z³a” odkrywa
nasze kompleksy i g³upotê
antysemityzmu.
W spektaklu udzia³ wziêli:
Jacek Boñczyk, Klementyna
Umer, Sylwia Nayah. Akompaniowa³ im zespó³ Kameleon pod kierownictwem Hadriana Filipa Tabêckiego w
sk³adzie: Mariusz Jeka –
klarnet, klarnet basowy,
Pawe³ Stankiewicz – gitary
oraz Hadrian Filip Tabêcki –
fortepian.
Organizatorami koncertu
by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz
z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³
Kultury, Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury oraz Stowarzyszenie
Muzyka Bez Granic.
Joanna Kiwilszo

Muzyczny ró¿aniec
16 paŸdziernika o godz. 19.00 w Koœciele œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty przy
ul. Ostródzkiej 172 odby³ siê koncert muzyki sakralnej pt. „Muzyczny Ró¿aniec”. Pomys³odawc¹ koncertu by³ ks. proboszcz Mariusz Ratajczyk. W koncercie udzia³ wziêli
soliœci i wokaliœci: Anna Dole¿ych i Piotr Kêdziora, Damian Marat - trêbacz, Pawe³
Pasternak - organy, Warszawski Chór Miêdzyparafialny pod dyrekcj¹ Artura Backiela,
a ca³oœæ poprowadzili: Marzanna Graff i Aleksander Miko³ajczak.
Artyœci zaprezentowali repertuar sakralny styczna ARTA PLUS, ks. proboszcz Parafii Œw.
ku czci Matki Bo¿ej - utwory wokalne, chóral- Mateusza Ap. i Ew. oraz Wydzia³ Kultury.
ne i instrumentalne. Kaplicê przy ulicy
Ostródzkiej po brzegi wype³nili koneserzy
muzyki od najstarszych do najm³odszych parafian i mieszkañcy Bia³o³êki. Mi³ym akcentem na koniec koncertu okaza³o siê wspólne
odœpiewanie „Barki” - ulubionej pieœni b³. Jana
Paw³a II. Wszak to w³aœnie 16 paŸdziernika,
33 lata temu, zosta³ on og³oszony papie¿em.
Organizatorem koncertu by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Agencja Arty-

